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  الدورة الرابعة والستون
  من جدول األعمال ) ب (٥٨البند 

التعـاون  : األنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة       
        بني بلدان اجلنوب من أجل التنميةفيما 

  تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية    
  على مدى ثالثني سنةللتطور منظور     
  تقرير األمني العام    
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مبوجبــهما عقــد مــؤمتر رفيــع املــستوى لألمــم املتحــدة بــشأن التعــاون فيمــا بــني بلــدان     العامــة 
جتماع علـى   المن حكومة كينيا لعقد ا    املقدمة  ة  دعوال قبول   ر، عقب ذلك،  قد تقر و .اجلنوب

. ٢٠٠٩ديـــسمرب /كـــانون األول ٣ إىل ١أعلـــى مـــستوى ممكـــن يف نـــريويب، يف الفتـــرة مـــن  
بني بلـدان اجلنـوب مـن أجـل     فيما لتعاون  لتعزيز  من  حتقق  ما  استعراض  بمؤمتر نريويب   وسيقوم  

يف بـوينس آيـرس   بني البلـدان الناميـة    ا  فيملتعاون التقين   لاألمم املتحدة   مؤمتر  انعقاد  التنمية منذ   
ويـــستعرض هـــذا التقريـــر تنفيـــذ الـــدول األعـــضاء .  الوقـــت احلاضـــروحـــىت، ١٩٧٨يف عـــام 

شـيا مـع   امتو.  تلـك الفتـرة  خـالل  طة عمـل بـوينس آيـرس   خلاألمم املتحدة مؤسسات منظومة   و
قريـر العمـل    يـرس، يـستعرض الت    آلتنفيذ املوصى هبا يف خطة عمـل بـوينس          لختلفة  املستويات  امل

الـدروس املـستفادة يف     بنـاء علـى     و. ة والعامليـ  ة واألقاليميـ  ة واإلقليميـ  ة الوطنيـ  دُععلى الـصُ  املنفذ  
بـني  فيمـا    املاضـية، يـسلط التقريـر الـضوء علـى األولويـات الرئيـسية للتعـاون                  ثالثنيالسنوات ال 

  .بلدان اجلنوب يف السنوات املقبلة
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  مقدمة  -أوال   

ضـوء تقلـب البيئـة الدوليـة، عـامال           يف   ،تعاون البلدان النامية مع بعضها البعض      يشكل  - ١
مكاســب اجتماعيــة واقتــصادية تــثري  علــى إجيابيــا وحمققــا لالســتقرار يف حــصول تلــك البلــدان  

ا التعاون بـدأ يف اخلمـسينيات مـن القـرن املاضـي، فلـم يـتم        ومع أن هذ  . اإلعجاب رغم تفاوهتا  
 بـني البلـدان      فيمـا  مؤمتر األمم املتحـدة للتعـاون الـتقين       انعقاد   إال بعد يف إطار استراتيجي    تناوله  

  .١٩٧٨سبتمرب /أيلول ١٢ إىلأغسطس /آب ٣٠النامية يف بوينس آيرس يف الفترة من 
لتعــاون يف تــسريع ل ل البلــدان الناميــةَبــن ِق مــن جهــد واســع مــااملــؤمتر جــزءقــد كــان و  - ٢

ــة، تــهاتنمي ــها وبــني البلــدان الــصناعية، الــيت   وســد الفجــوة القائمــة   االقتــصادية واالجتماعي بين
   .نشأت يف عهد االستعمار

الـذي نفذتـه، بتوجيـه    عاما من التعاون بني بلدان اجلنـوب      ٣٠ويستعرض هذا التقرير      - ٣
الـدول  ع وتنفيـذ التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة،                لتـشجي خطة عمل بوينس آيرس     من  

  :ما يليوخيلص التقرير إىل . األعضاء ومنظمات األمم املتحدة ووكاالهتا
 مـن الكفـاءات التقنيـة       الكـام  انطاقـ  كمجموعـة،    ،البلدان الناميـة  حاليا   متتلك  )أ(  
ة، األمر الـذي يزيـد قـدرهتا علـى          لخربة الفائقة، يف اجملاالت الرئيسي    لفضال عن مراكز    احلديثة،  

  االعتماد على الذات وطنيا ومجاعيا؛
يف قــصور خطــرية أوجـه  مــن عـاين  يمــن البلـدان الناميــة  أيــضا كـثري  زال يـ و ال   )ب(  
لتحقيـق احلـد    الـالزم  املـسار الـصحيح  إىل بعـضها  ومل يـصل   قتـصادي،   الجتمـاعي وا  الااجملالني  

 ؛أللفيةل اجلمعية العامة مؤمتر قمة األدىن من األهداف اليت حددها

يف التعـاون بـني   اليت تـؤدي دورا حموريـا   عدد متزايد من البلدان النامية   دخل  و  )ج(  
علـى   من بينـها  كرب األ الدولحصلتاالقتصادات املتوسطة الدخل، و، يف نطاق بلدان اجلنوب 

  ؛يف إدارة الشؤون العامليةمسموع صوت 
 يف إىل مزيـد مـن التوسـع         ىد أ قتصادي، مما التكامل اإلقليمي التقدم اال   وحفز    )د(  

  ؛ اجلنوبما بني بلدانفي التكنولوجيا والتجارةيف انسياب التدفقات املالية و
  ة؛تزايد مالنمو الصناعي يف بلدان اجلنوب مشاكل بيئيةيفرض و  )ـه(  
ــم املتحــدة وبراجم  ورغــم أن و  )و(   ــاالت األم ــاك ــؤدي  ه ــسيادورت ــز ا رئي  يف تعزي
آليـات أقــوى للتنـسيق والرصـد والتمويــل     هنــاك حاجـة إىل ف ،الناميـة  ني البلـدان بــفيمـا  التعـاون  

  .دائهايف أتحسن التعزيز  لوتقدمي التقارير
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  السياق التارخيي: بني بلدان اجلنوب من أجل التنميةفيما التعاون   - ثانيا  
   بني بلدان اجلنوب  فيماالغايات واألهداف االستراتيجية للتعاون    

توصـية   ١٤مـن   توصـية   ٣٨البالغ عددها    )١(يرسآوصيات خطة عمل بوينس     ت تتألف  - ٤
احـدة  توصـية و   اإلقليمـي، و   صعيد تنفذ على الـ     توصيات موجهة إىل احلكومات الوطنية، وسبع    

لـنص  لالطـالع علـى ا    (عـاملي   علـى الـصعيد ال    تنفـذ   توصـية    ١٦و  تنفذ على الصعيد األقـاليمي،      
لبلـدان الناميـة   ا أن تقـوم اهلـدف العـام للخطـة هـو        و). /http://ssc.undp.org  أيضا انظر،  الكامل

.  التعــاون ىف كافــة اجملــاالتشجيعمــن خــالل تــعلــى الــذات وطنيــا ومجاعيــا تعزيــز االعتمــاد ب
  . حملهوليس احللولالتعاون مع البلدان املتقدمة اإلضافة إىل  من ذلك هو قصدوال
 الـيت سـعت   نفـسها   الثالثـة هداف االستراتيجيةاألبوضوح  تبني  طة  فإن اخل ر،  وباختصا  - ٥

تعزيــز التــرابط : ، وهــي ألكثــر مــن ســتة عقــود مــن الــزمن حنــو حتقيقهــاالبلــدان الناميــة جمتمعــة 
ــسياسي   ــها االقتــصادي واالجتمــاعي وال ــشوهات يف   فيمــا بين ــة، وتــصحيح الت ــسريع التنمي ، وت

ومــن شــأن . ات القــوة غــري املتكافئــة مــن احلقبــة االســتعمارية الــنظم الدوليــة النامجــة عــن عالقــ
التقـدم  قياس يتيح  أن  تقييم التقدم احملرز يف التعاون بني بلدان اجلنوب         يف  طة  اخلاستخدام تنفيذ   

  .على الصعيدين التقين واالستراتيجي
  

  متفاوته واسع النطاق ولكن تقدم    
  واسـع  اً وتكنولوجيـ  اً تقنيـ  اًة املاضـية تقـدم    أحرزت البلدان الناميـة خـالل العقـود الثالثـ           - ٦

القتـصاد  بعون من العوملة اليت شـهدها ا      جلهودها الذاتية، ولكن    يف معظمه نتيجة    حتقق  ،  النطاق
سعت القــدرات تــاو. احلــرب البــاردة والتقــدم التكنولــوجي انتــهاء  عــن تجنمــوالــيت  ،العــاملي

 اً سـلع  لبعـضها الـبعض   قـدم   تاآلن أن   رها   أصـبح يف مقـدو     اجلماعية للبلدان النامية إىل درجة أنه     
 البلـدان  أصـبحت و. مـن البلـدان املتقدمـة    إال  مـضت    متاحة منذ بضعة عقود      مل تكن  وخدماٍت

واخلـدمات العاليـة التكنولوجيـا إىل البلـدان املتقدمـة             للـسلع  ة رئيـسي  ةروفمـ  جهاتالنامية أيضا   
لعامل النامي تغطي الطيف التكنولـوجي      اأحناء   منتشرة يف للخربة الفائقة    وهناك مراكز    .)٢(النمو
ــهمَدواِخلــ ــة لتوســيع نطــاق     جــدت أوو. ي بكامل هــذه التغــيريات فرصــا للــشركات عــرب الوطني
  . تشكيل األمناط العاملية للتجارة واالستثمارتدا مستويات أعإىل البلدان النامية مع هاتفاعل

__________ 
 ‐أغــسطس / آب٣٠تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للتعــاون الــتقين فيمــا بــني البلــدان الناميــة، بــوينس آيــرس،     )١(  

  .، الفصل األول)E.78.II.A.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٧٨سبتمرب /أيلول ١٢
  )٢(  Antoine van Agtmael in The Emerging Markets Century, (New York, Free Press, 2007).  

http://ssc.undp.org/�


A/64/504  
 

09-58095 5 
 

 اً، وإنضــحوا اًتقـدم شـهدت العقـود الثالثـة الــيت انقـضت منـذ مـؤمتر بــوينس آيـرس        و  - ٧
العقــد األول األســس للعمــل مــع تعــيني نقــاط اتــصال وطنيــة وتوضــيح   وضــع و. كــان متفاوتــاً

سـقطت احلـواجز    حيـث    ،العقد الثـاين انتـشار املـشاريع والـربامج         وشهد. املفاهيم واإلجراءات 
فيمـا يتعلـق    سـوء الفهـم     أوجـه   مت حـل    و،   متييزيـة، وجـرى التوصـل إىل حـل         مواقـف النابعة من   

وشــهد العقــد . بــني بلــدان اجلنــوب للتعامــل مــع العوملــةفيمــا التعــاون أُعيــد توجيــه املفــاهيم، وب
ــ ، التجــارة واالســتثمار والــسياحة بــني بلــدان اجلنــوب  يفالثالــث توســعا كــبريا جــدا   سترشد ي

هـذه التفـاعالت أكثـر      وتكـون   . إصالحات السياسات ويقوده القطاع اخلاص    ب بصورة رئيسية 
 ةإقليميـة ودون إقليميـة قائمـ       ترتيبـات لتنظـيم    فيهـا احلكومـات      تعـاون ق الـيت ت   وضوحا يف املناط  

على املعاهدات لتوفري السلع العامة مثل البنيـة التحتيـة واألطـر القانونيـة والتنظيميـة الـيت تـسهل         
جهـود   فريقيـا وأمريكـا الالتينيـة      أ قـد عـززت   لو .التبادل التجاري وغريه من التفـاعالت املفيـدة       

قليمــي مــن خــالل إنــشاء املؤســسات األساســية الالزمــة لتحقيــق التعــاون فيمــا بــني  التكامــل اإل
أحـرزت آسـيا تقـدما كـبريا حنـو          و. البلدان والتنسيق على الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي         

وأدى .  والطـرق الـسريعة    يـة  احلديد كم الـسك  ظُاألساسية للنقل اإلقليمي لنُ   التحتية  إنشاء البنية   
ــك ــاج إلاسالســل مــضاعفة و إجيــاد إىل ذل ــةاإلنت ــيت غــريت  ، قليمي ــة  مــن ال ــوارد العاملي منــط امل

  . اخنفاض كبري يف مستويات الفقرجنم عنهاوالتدفقات االستثمارية و
  

  التكنولوجيالتقدم املفاوضة اجلماعية و    
يف اجتماعـات  إشـراكها  إىل الكـربى  لبلدان الناميـة  لالثقل االقتصادي اجلديد  قد أدىل  - ٨

، الـيت بـرزت باعتبارهـا       ٢٠ ـجمموعـة الـ   هـو   الصناعية الكربى، وتشكيل جتمع جديـد، و      الدول  
برزت البلدان الناميـة    و. بشأن املسائل االقتصادية الدولية   عاملية   إلجراء مشاورات    ابارزمنتدى  

  .ال غىن عنهمؤثرا   العباتغري املناخ، بوصفهاب املعنيةادثات احمل يفيف املفاوضات التجارية و
أقـرب إىل بعـض   إىل نقطـة  كثري مـن البلـدان الناميـة      الالكفاءة التقنية   يف  زيادة  ونقلت ال   - ٩

ــة، وأصــبحت، .  االســتراتيجية األخــرى اأهــدافه ــشككمجموع ــوا يف  القطــاع لت  األســرع من
ة تلـك   الـوطين واجلمـاعي علـى الـذات يف قـدر          االعتماد  منو  يتجلى بوضوح   و. االقتصاد العاملي 

احلـايل  االنتكـاس االقتـصادي     لنمـو، وإن كـان بـوترية أبطـأ، خـالل فتـرة               على مواصلة ا   البلدان
  . النموالبلدان املتقدمةاملدمر اليت تشهدها 
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  التكيف مع العوملة    
 العوملـة االقتـصادية بعـد احلـرب البـاردة،           وتـرية رع  اسأثناء ت  ،استجابت اجلمعية العامة    - ١٠

 توجيـه التعـاون الـتقين    ةعـاد إة بـشأن كيفيـة    إىل إجراء دراسـ   ت ودع ٧٧ ـملبادرة من جمموعة ال   
، ١٩٩٥ ديـسمرب / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   ،  ٥٠/١١٩يف قرارهـا    و. بني البلـدان الناميـة    فيما  

 بعــدد مــن  يوصــيبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     أعــده (TCDC/9/3)تقريــر أيــدت نتــائج  
   .ة ملواجهة حتديات العوملة السريع“ديدةاجلجتاهات الا”
بـني البلـدان   فيمـا  لتعـاون الـتقين     اجتاها استراتيجيا أكثر مـيال إىل ا      ضمنت التوصيات   وت  - ١١

ــة،  ــارة واالســتثمار، والــديون، والبيئــة،      سائلركــز علــى املــ  يوالنامي  ذات األولويــة مثــل التج
 ،التعلـيم فضال عن    ، وتنسيق سياسات االقتصاد الكلي    ،وختفيف حدة الفقر، واإلنتاج والعمالة    

ــل،والـــصحة ــا و ونقـ ــة التكنولوجيـ ــة الريفيـ ــة وطلبـــت . التنميـ ــة العامـ ــع أيـــضا إىل اجلمعيـ مجيـ
ــادة املذات الــصلة أن تنظــرات األمــم املتحــدة ؤســساحلكومــات وم ات للتعــاون خصــص يف زي
التعـاون    مثـل ،تمويـل جديـدة لل حتـدد طرائـق   أن بـني البلـدان الناميـة، و   فيما التقين  االقتصادي و 

زيـادة   احكومات البلـدان الناميـة ومؤسـساهت      وطلبت إىل   . اصوالتمويل من القطاع اخل    الثالثي
الــيت تكــون شــبكات املعلومــات ذلــك  مبــا يف ،التعــاون لتعزيــز القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة

  .مسايرة الجتاه الطلب
 ، بعـد احلـرب البـاردة      ،وتزامنت مبادرة االجتاهات اجلديدة مـع اعتمـاد البلـدان الناميـة             - ١٢
تقــوده ا للنمــو الــصني هنجــوتبنــت .  املوجهــة حنــو الــسوق ةسات االقتــصاديلمزيــد مــن الــسيا ل

التحويليـة،  إىل قطاع صـناعاهتا     جذب االستثمارات األجنبية الضخمة     يعمل على   الصادرات، و 
 ازدهـر التـصنيع     وبينمـا .  األسواق العامليـة   ةدمقوم خب  سالسل إنتاج إقليمية ت    يف إدماجهي مت   ذال

وجـاءت معظـم     الـسلع لتغذيـة مـصانعها،        ا من وارداهتأيضا   تدهرشرق آسيا، از   يف   والتصدير
جتــارة فقــد ارتفعــت . كــبريا ريأثتــكــان الو. مريكــا الالتينيــةأفريقيــا وأمــن الزيــادة يف الــواردات 

  إىل أكثـر مـن تريليـوين       ١٩٩٥ دوالر يف عـام      بليـون  ٥٧٧السلع فيما بني بلـدان اجلنـوب مـن          
. ٢٠٠٧ يف املائــة مــن التجــارة العامليــة يف عــام  ٢٠، واســتأثرت بنــسبة ٢٠٠٦دوالر يف عــام 

ــاليمي و ــصعيد األق ــى ال ــذ عــام    أ ازدهــرت التجــارة بــني  ،عل ــد من ــصني واهلن ــا وال  ١٩٩٠فريقي
 اهلند إىل موقع الريادة العاملية يف صـناعة خـدمات املعلومـات             تقفزو). ٢ و   ١الشكلني   انظر(

هندسـي  ملأتـاح    ممـا    ،٢٠٠٠ع سـنة     علـى التوافـق مـ      ةقـدر من عـدم ال   نتيجة للخوف الذي ساد     
النابعة من مواقف متييزيـة فرضـها الـسوق، ومكنـهم مـن             لتغلب على احلواجز    اد  والربجميات اهلن 

   .لشركات الغربيةل مهاراهتمتسويق 
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  ١الشكل 
 )أ()مباليني الدوالرات (٢٠٠٧- ١٩٩٠ ،فريقياأالتجارة بني الصني و    

 ٢الشكل 

 )مباليني الدوالرات (٢٠٠٧- ١٩٩٠رة بني اهلند وأفريقيا، التجا    

 
 
  

 Kaplinisky Raphael and Masuma Farooki (2009) “Africa's cooperation with new and emerging  )أ(  

developing partners: options for Africa's development” .        تقريـر معـد مـن أجـل مكتـب املستـشار اخلـاص
  .املعين بأفريقيا، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املتحدة

 ندواردات اهل  _ _ _ اهلندصادرات ___ 

 لصنيواردات ا  _ _ _الصنيصادرات___

يني
مال

 
يني
مال

 



A/64/504
 

8 09-58095 
 

النمـو االقتـصادي    األساسـية إىل تـسارع       ازدهار أسعار السلع      أدى يف أفريقيا، حيث  و  - ١٣
 االنتـشار الـسريع لـشبكات اهلواتـف     افريقيـ أجنـوب  مـن   شـركات  قـادت يف كثري من البلدان،  

تـه  مبادرومـن  فريقـي  أل من االحتاد اوبتحفيز. اء القارةالنقالة يف املناطق احلضرية والريفية يف أحن    
جموعـــة مـــن مبفريقيـــة أل ابلـــدانعت العديـــد مـــن الضـــطلاراكة اجلديـــدة لتنميـــة أفريقيـــا، للـــش

بـني   اجلديـدة فيمـا      تدفق االسـتثمارات  على  اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية اليت ساعدت      
حاجــة ولكــن هنــاك . بيعيــة االســتراتيجيةبلــدان اجلنــوب، وخاصــة يف الــدول ذات املــوارد الط 

يف و. بالغــة األمهيــةديــدة موجهــة حنــو التنميــة البــشرية الاجلعائــدات  الضمان أن تكــونلــكــبرية 
زيـادة الطلـب يف     مـن   أمريكا الالتينية، استفادت الربازيل من ازدهار السلع األساسية وكـذلك           

  .ةتطور السلع التكنولوجية املا منالبلدان النامية على صادراهت
  

   جديدةجهات فاعلةوجذب األطراف تعزيز تعددية     
نـوب  بلدان اجل  يف   يت حدثت مؤخرا  العديد من املكاسب االجتماعية واالقتصادية ال     إن    - ١٤

مـن  مـا حتتمـي بـه        البلدان الناميـة لتـوفري       تسعحيث   املعاهدات اإلقليمية اجلديدة،     متت بفضل 
أهنــا مطالــب تلــك البلــدان  شــعرتالــيت  ،عوملــةبال مطالــب منظمــة التجــارة العامليــة ذات الــصلة

  .هاواطن ضعفملويل اهتماما كافيا  ال
إعـالن  فـي   ف. بني بلدان اجلنوب  فيما  قتصادي طاقة جديدة للتعاون     النجاح ا الأعطى  و  - ١٥

 ٧٧ ـاجتمـاع عقدتـه جمموعـة الـ       مراكش عن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب الـذي اعُتمـد يف              
االقتنــاع بــأن التعــاون بــني بلــدان  ” البلــدان الناميــة عــن  أعربــت ،٢٠٠٣م  يف عــا،يف املغــرب

ال أمـل كـبريا لبلـد       ” هأنـ ب ،أضـافت  و ،“اجلنوب ضروري اليـوم أكثـر منـه يف أي وقـت مـضى             
وحده، حـىت ألكثـر البلـدان الناميـة تقـدما، يف أن حيقـق وحـده مـا يتوقعـه مـن منـو وتنميـة ويف               

إال أن بلـداننا، جمتمعـة، قـادرة علـى االضـطالع بـدور               .ليـة التأثري على نتائج خطـة العمـل الدو       
علـى العمـل    وافقـت   و .“أكثر فعالية يف حتقيق األهداف اإلمنائية والتأثري على العالقات الدولية         

ــالزم بــني طرائــق حتقيــق التعــاون بــني الــشمال واجلنــوب      ” مــن أجــل ــة التفاعــل ال وبــني كفال
  .)٣(“اجلنوب بلدان
بـني بلـدان اجلنـوب    فيمـا  أيدت التعاون النمو  ن البلدان املتقدمة    كر، أ أن نذ  ومن املهم   - ١٦

 مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين بأقـل             وهـي  ،يف ما ال يقل عـن ثالثـة مـؤمترات عامليـة هامـة             
ــوا  ــدان من ــة   ، )٢٠٠١( البل ــل التنمي ــدويل لتموي ــؤمتر ال ــؤمتر القمــة   ،)٢٠٠٨ و ٢٠٠٢(وامل وم

__________ 
  )٣(  A/58/683 ٤ و ٣، املرفق األول، الفقرتان.  
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 بني بلـدان اجلنـوب علـى حنـو متزايـد             فيما التعاون وقد برز    .)٢٠٠٢ (العاملي للتنمية املستدامة  
اكتـسب التعـاون    ،  مـؤخرا  ٢٠ـ  مـع تـشكيل جمموعـة الـ       و.  مـداوالت جمموعـة الثمانيـة      أيضا يف 

   .جديداا سياسيغرافيا فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي معىن ج
 الكفـاءة العلميـة     اتذاملنظمـات    سـيما  الاملنظمات غـري احلكوميـة،      أيضا  وقد دخلت     - ١٧

ملعلومـات  يف ا  التدفقات اجلديدة    نقل بغرضفيما بني بلدان اجلنوب     التعاون   يف عملية    ،والتقنية
  . الشركات واحلكومات تجاهلهاتواخلربات يف جماالت غالبا ما 

  
  حتديات اليت تواجه التنمية البشرية املستدامة    

أخطـر التحـديات يف العديـد مـن البلـدان الناميـة،             شكل  الواسع النطاق ي  ال يزال الفقر      - ١٨
ويعـيش املاليـني مـن سـكان تلـك البلـدان يف             . مبا فيها البلدان ذات أكرب االقتصادات وأنشطها      

ــود         ــة والوق ــة الطبي ــأوى املناســب والرعاي ــة وامل ــشرب النقي ــاه ال ــة جــوع، حمــرومني مــن مي حال
صة واالفتقــار إىل العمــل الالئــق مــشاكل  وال تــزال البطالــة والعمالــة الناقــ . والــصرف الــصحي

ومعظم البلـدان األفريقيـة ال تـسري يف الطريـق املفـضية       . مجيع البلدان النامية تقريبا   تواجه  كربى  
 يف مؤمتر قمة اجلمعية العامـة لأللفيـة يف   ٢٠١٥إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية احملددة لعام        

ا الوضــع حاجــة البلــدان الناميــة إىل االرتقــاء   ويؤكــد هــذ. )٥٥/٢انظــر القــرار  (٢٠٠٠عــام 
ورغـم االلتـزام شـفويا بالتعـاون        . بتعاوهنا إىل مستويات أعلى وإعطائه قدرا أكـرب مـن األولويـة           

فيما بني بلـدان اجلنـوب، فقلـة قليلـة مـن البلـدان الناميـة جعلـت منـه أولويـة مـن حيـث حتديـد                            
مـا يكفـي مـن املبـادرات الواسـعة          سياسات وآليات مؤسـسية واضـحة لتنـسيق ورصـد ومتويـل             

  .النطاق أو املبادرات االستراتيجية عرب احلدود
متويــل التعــاون فيمــا بــني بلــدان  رغــم أن و. التمويــل قيــدا هامــا آخــر ضــآلة وتــشكل   - ١٩

نـه ال يـزال غـري       فإفعاليته على صعيدي املشاريع والـربامج،       يكفي إلظهار   قدرا  قد بلغ   اجلنوب  
 لذلك التعاون أثـر أكـرب، باسـتثناء احلالـة يف شـرق وجنـوب شـرق                  كاف على اإلطالق ليكون   

 سالسـل إنتـاج إقليميـة خلدمـة         إنـشاء آسيا، حيث اسـتثمرت الـشركات علـى نطـاق واسـع يف              
ويشكل نقص املعلومات الداعمة للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب قيـدا ثالثـا،       . األسواق العاملية 

تـسهم إال بقـدر ضـئيل يف دعـم عمليـات التعـاون فيمـا بـني         ألن التدفقات العاملية واإلقليمية ال  
  .تلك البلدان

، علـى الفقـر   وما هلما من أثر     وسرعة تطور الصناعة التحويلية والتجارة يف شرق آسيا           - ٢٠
 دوالر يوميا اخنفاضا شـامال      ١,٢٥ اخنفض عدد األشخاص الذين يعيشون على أقل من          حيث
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 ، تبعــث)٤(٢٠٠٥ بليــون شــخص يف عــام  ١,٤ إىل ١٩٩٠ بليــون شــخص يف عــام  ١,٨مــن 
غـري أن اهلـدف املتمثـل يف        . على األمل يف إحراز تقدم مماثل يف أحنـاء أخـرى مـن العـامل النـامي                

يف البلـدان   )٥( شـخص  باليني٥,٦حتقيق مستوى معيشة أعلى جلميع األشخاص البالغ عددهم   
ومـع خطـر تغـري املنـاخ الـذي          . ثر البيئـي  األاملسألة اليت ال ميكن جتاهلها املتعلقة ب      النامية قد أثار    

يــؤدي إىل نقــص التنــوع البيولــوجي وإىل انعــدام األمــن الغــذائي واالنتــشار الــسريع لألمــراض   
القدمية واجلديدة، من الواضح أن خطط التنميـة جيـب أن تراعـي هـذه العوامـل وإال قـد                    املعدية  

  .تفقد ما حتقق من مكاسب
يونا شـخص مـن بـراثن الفقـر يف البلـدان الناميـة ويـسعى         ويف الوقت الذي خيرج فيه بل       - ٢١

بليونان آخران إىل عيشة أكثر رغدا، سيكون على مقرري السياسات، من أجل التخفيـف إىل               
أدىن حد من اآلثار اجلانبية الناجتة عن ذلك، مواصلة النمو االقتصادي الـذي يـؤدي يف الوقـت                  

ن للتعاون بني البلدان النامية أن ينشئ منوذجا مـن          وميك. ذاته إىل الرفاه البشري والصحة البيئية     
وإىل جانـب ذلـك املـسار اإلمنـائي،         . هذا القبيل بدمج وتنفيذ مبادئ التنميـة البـشرية املـستدامة          

ميكن أن يكون التعاون فيما بني بلدان اجلنوب عـامال قويـا يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق             
  .إلمنائية لأللفيةعليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف ا

  
  يف التنفيذالسائدة االجتاهات   – ثالثا  
  البلدان النامية  - ألف  

  الناهضةالقتصادات الرائد لدور     
قائمـة  يشمل التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب األنـشطة اإلمنائيـة، مـن توزيـع منتجـات                     - ٢٢

، إىل الــربامج املعقــدة ، مثــل املــضخات اليدويــة للحفــر العميــق وأمــالح اإلماهــة الفمويــة بــذاهتا
اإليــدز، وبنــاء نظــم االتــصاالت اإللكترونيــة،  /املتعلقــة مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

، ةشـامل إدراج قائمـة    التقريـر دون    هـذا   وحيول ضـيق احليـز املتـاح يف         . وإجراء البحوث العلمية  
  .كما أن ندرة البيانات املوثوقة حتد من القدرة على إجراء حتليل دقيق

بعـــض البلـــدان الناميـــة هنـــضت ويف العقـــد األول مـــن خطـــة عمـــل بـــوينس آيـــرس،    - ٢٣
وبنـاء علـى طلـب مـن اللجنـة         . بـدور حمـوري يف التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب              لالضطالع  

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          (.٢٠٠٩تقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام            األمـم املتحـدة،   انظر    )٤(  

A.09.I.12( من النص اإلنكليزي٤، ص .  
  . من النص اإلنكليزي٥، موجز تنفيذي، ص “٢٠٠٨تنقيح عام :  السكانية العامليةالتوقعات”انظر   )٥(  
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عقـدت الوحـدة    املعنيـة باسـتعراض التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة،                 الرفيعة املـستوى،    
بلـدان  ال’ تلـك  من   ٢٥ اجتماعا حضره    ١٩٩٧ بلدان اجلنوب يف عام      بني اخلاصة للتعاون فيما  

لدى كل واحد منها قدرات تقنيـة وإرادة سياسـية، وسياسـة عامـة وطنيـة                اليت يتوفر   ،  ‘احملورية
ــتقين، ومركــز اتــصال راســخ، وقاعــدة بيانــات تتــضمن القــدرات املتاحــة،       صــرحية للتعــاون ال

: بلــدان احملوريــة اخلمــسة والعــشرون إىل مجيــع املنــاطق  وتنتمــي ال. ومــوارد كافيــة مــن امليزانيــة 
ــسيا وباكــستان       ــا؛ وإندوني ــا يف أفريقي ــشيوس ونيجريي ــا وموري ــسنغال وغان ــا وال ــوب أفريقي جن
ــد يف آســيا؛ وتــونس ومــصر يف الــشرق األوســط؛      ــا واهلن وتايلنــد وســنغافورة والــصني وماليزي

 والربازيـل وبـريو وترينيـداد وتوبـاغو         وتركيا ومالطة يف أوروبا الوسطى والشرقية؛ واألرجنـتني       
. وشيلي وكوبا وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب           

وتقدم الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند، وهي البلدان احملوريـة الرائـدة، منوذجـا للكيفيـة                
كفـاءة التقنيـة إىل تنميـة القـدرات علـى تقـدمي             اليت تؤدي هبا سنوات مـن اجلهـود احملليـة لبنـاء ال            

  .املساعدة ونقل التكنولوجيا وتبادل اآلراء بشأن السياسات والتمويل
وقد ازداد عدد البلدان اليت تشارك بنشاط يف التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب حبيـث                     - ٢٤

بلـدان ال يـزال     ، غـري أن عـددا حمـدودا مـن ال          ١٩٩٧يف عـام    القـائم   جتاوز إىل حـد بعيـد العـدد         
وتــشكل الــصني واهلنــد فئــة قائمــة بــذاهتا بــسبب نطــاق وتنــوع . يــضطلع بــدور رائــد وحمــوري

وينفــذ كــل منــهما حاليــا . فيمــا يتعلــق بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب برنــامج كــل منــهما 
مبادرات للمساعدة التقنية تكاد تشمل مجيـع جمـاالت اهتمـام البلـدان الناميـة األخـرى، والتـزم                   

  .ل منهما، يف العقد األخري، بتقدمي الدعم املايل الذي ترتكز عليه املساعدة التقنيةك
وقد قدمت الـصني باليـني الـدوالرات يف شـكل قـروض جتاريـة وتـساهلية إىل البلـدان               - ٢٥

، ٢٠٠٠ويف عــام . األفريقيــة لتطــوير طائفــة مــن الــسلع الزراعيــة واملعدنيــة وإمــداد الــسوق هبــا 
 ، املتكبدة من جانب أقل البلدان منوا، اليت خفضتها الصني أو تنازلـت عنـها              بلغت قيمة الديون  

  .ما يفوق بليون دوالر
وأنفقــت اهلنــد مبلغــا تراكميــا وصــل إىل بليــوين دوالر يف برناجمهــا املتعلــق باملــساعدة      - ٢٦

خـرى  أ يف املائـة  ٤٠ يف املائة للتعليم والتدريب، وحنو ٤٠التقنية، خصصت منه نسبة تبلغ حنو      
ــا خصــصت      ــشاريع، بينم ــصلة بامل ــشارية املت ــة أساســا  ٢٠للمــشاريع واخلــدمات االست  يف املائ

  .للجوالت الدراسية والتبادل الثقايف واإلغاثة يف حاالت الكوارث
جرييــا التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب عــرب صــندوق نيجرييــا يويف أفريقيــا، عــززت ن  - ٢٧

ــاء     ــوارده زه ــغ م ــذي تبل ــتئماين ال ــام   ٤٣٢االس ــشئ يف ع ــون دوالر، وأن  وجيــري ١٩٧٦ ملي
وقد اسُتخدم لتمويـل املـشاريع الوطنيـة واإلقليميـة          . تشغيله من خالل مصرف التنمية األفريقي     
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 دعـم املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة        ، ومـن أجـل    من خالل قـروض منخفـضة الفائـدة       
 الــذي يبلــغ رأمسالــه    النــيجرييصــندوق التعــاون الــتقين   ، أنــشئ٢٠٠١ويف عــام . بالــديون

مليـــون دوالر حتـــت إدارة مـــصرف التنميـــة األفريقـــي لتمويـــل البحـــث العلمـــي والتنميـــة  ٢٥
  .التكنولوجية يف أفريقيا

فقــد  .وتــشكل جنــوب أفريقيــا قــوة ديناميــة أخــرى للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب   - ٢٨
راء الكـربى علـى أسـاس ثنـائي وعـرب           أقامت روابط تعاونية يف مجيع أحناء أفريقيا جنوب الصح        

دراكينـسبريغ حلفـظ     - جبـال مـالويت    ومن االتفاقات الثنائية اهلامـة مـشروع      . منتديات إقليمية 
الطبيعــة والتنميــة عــرب احلــدود مــع ليــسوتو وهــي بلــد غــري ســاحلي، حلمايــة التنــوع البيولــوجي  

ة املتداخلـة بـني حـدود البلـدين         وتعزيز التنمية املستدامة يف مناطق دراكينسبريغ ومـالويت اجلبليـ         
ــشتركة ــة       . امل ــيح فرصــا للتنمي ــال وهــو يت ــصخرية يف اجلب ــون ال ــة الفن ــشروع محاي وســيكفل امل

ــة   ــة والثقافي ــوارد الطبيعي ــصادية باســتخدام امل ــائق واملــصاحلة يف   . االقت ــة تقــصي احلق ــرب جلن وتعت
.  العنيفــة الرتاعــاتجنــوب أفريقيــا منوذجــا للعديــد مــن البلــدان الــيت هــي يف طــور التعــايف مــن  

االســتثمارات الكــبرية الــيت قامــت هبــا جنــوب أفريقيــا يف بــاقي املنــاطق األفريقيــة أيــضا تقتــرن و
  .بعثات جديرة بالثناء يف جمال حفظ السالم يف القارةبقيامها بإيفاد 

وشاركت بلدان حمورية أخرى يف طائفة واسعة من الربامج، بعـضها ابتكـاري بـشكل                 - ٢٩
 ١٩٩٣فرتويـال يف عـام      مببـادرة مـن     يف كاراكـاس    أنـشئ   الـذي   ر  قام برنامج بوليفا  فقد أ . فريد

حتت رعاية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، روابط بـني مؤسـسات              
األرجنتني وأوروغواي والربازيـل وشـيلي      (البحث واملؤسسات التجارية يف سبعة بلدان أخرى        

أو حتــسني قــدرات املنطقــة علــى االبتكــار يف جمــال لبنــاء ) يــا واملكــسيكوكوســتاريكا وكولومب
وقـد اشـتغل   . اإلنتاج الصناعي وتوسـيع نطـاق أسـواق املنتجـات وزيـادة القـدرة علـى املنافـسة                 

الغـرف التجاريـة    الربنامج من خالل تشكيلة من مؤسسات القطاعني العـام واخلـاص، مبـا فيهـا                
ــة،   ــواجلامعــات واملؤســسات املالي ــاون   يت ُخولــت ال ــاصــالحية مجــع مقترحــات التع ، وجتهيزه

واحملـامني  للممـولني   وإجراء دراسـات للـسوق، وإقامـة الـشبكات، مبـا يف ذلـك اهليئـات املهنيـة                   
  .ورجال األعمال والباحثني، للتشاور واختاذ اإلجراءاتومنظمي املشاريع احلرة 

  
  مواجهة التحديات العابرة للحدود    

 فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب أيــضا علــى معاجلــة قــضايا الــساعة الــيت     لقــد ركــز التعــاون   - ٣٠
، استـضافت إندونيـسيا جمموعـة مـن         ١٩٩٩ويف عـام    . تستدعي اهتمام البلدان الناميـة العاجـل      

االجتماعــات األقاليميــة بــشأن مــسائل أثارهتــا العوملــة، مبــا فيهــا شــبكات الــضمان االجتمــاعي   
، نظمـت تـونس حلقـة       ٢٠٠٠ويف عـام    . جاريـة وسياسات ختفيف حدة الفقـر والـسياسات الت       
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ويف الـسنة ذاهتـا، قـادت بـريو جهـودا           .  بلـدا أفريقيـا    ٢٤ حـضرها    ةالديون اخلارجي عن  دراسية  
  .ومشتركة بني إكوادور وبنما وشيلي وكولومبيا لتحسني فهم أثر ظاهرة إلنيني

اكل املـشتركة   رئيـسيا يف معاجلـة املـش      ملمحـا   وشكل التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب           - ٣١
ملواصـلة تنفيـذ    موريشيوس  ة   واستراتيجي )٦(إعالن’وأعطى  . عرب اإلقليمية واالهتمامات اإلمنائية   

، ٢٠٠٥، يف عـام  )٧(‘لـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة    برنامج العمل من أجل التنمية املـستدامة ل       
 بنظــام لإلنــذار دورا مركزيــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، وال ســيما يف اخلطــط املتعلقــة 

التعـاون  أيـضا  شكل و. املبكر وترتيبات التأمني اخلاصة بالبلدان املتضررة من الكوارث الطبيعية        
 هاما يف اخلطط اليت اعتمدها مؤمتر القمة العـاملي املعـين مبجتمـع              ملمحافيما بني بلدان اجلنوب     

س وأعـاد التـزام تـون     . ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين   املعقودة  املعلومات خالل مرحلته الثانية     
وجدول أعمال تونس جملتمع املعلومات تأكيـد اخلطـوات الالزمـة لبنـاء نظـام معلومـات مشـويل           

وهـو حاسـوب    “مسبيـوتر ” عقـب ذلـك بتطـوير جهـاز         دموجه حنو التنميـة، وقـام تقنيـون هنـو         
  .ميسور التكلفة الستخدامه يف القرىصغري وبسيط و

تغـيري حمـور تركيـز     ٢٠٠٦ يف عـام  ٧٧ ار جمموعـة الــ  ومثة مبادرة هامة أخرى هـي قـر      - ٣٢
االحتـــاد املعـــين بـــالعلم والتكنولوجيـــا لتتحـــول إىل العـــامل الثالـــث للمنظمـــات العلميـــة شـــبكة 

بــاقتراح مــن  ، اتفاقيــة التنــوع البيولــوجيت أيــضا، بــدأ٢٠٠٦ويف عــام . واالبتكــار للجنــوب
وات عـن التعـاون فيمـا بـني بلـدان           عملية لـصياغة خطـة عمـل مـدهتا أربـع سـن             ،٧٧ جمموعة الـ 

  أحـد األنـشطة اهلامـة األخـرى ذلـك العـام يف إنـشاء               متثلو. اجلنوب يف جمال التنوع البيولوجي    
. برنامج بناء القدرات من أجل مكافحة اإلرهاب التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميـة             

يـل اإلرهـاب واألمـراض الوبائيـة مثـل      ومع تنامي األخطار عرب الوطنيـة الـيت هتـدد األمـن مـن قب         
اإليدز، زادت كذلك مبـادرات التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        /فريوس نقص املناعة البشرية   

  .الرامية إىل مواجهة تلك األخطار، غري أنه ال يزال يتعني فعل الكثري
  

  املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف    
اجلنـوب يف إطـار اتفاقـات ثنائيـة، جيـري           بلـدان   ا بـني    ذ معظـم أنـشطة التعـاون فيمـ        ُتنفَّ  - ٣٣

وقـد عمـل معهـد املقـاييس التركـي مـع شـركاء              . التفاوض على بعضها على الصعيد املؤسـسي      
التعـاون  أيـضا   ينطوي  و. يف بلغاريا ومجهورية كوريا ومجهورية مولدوفا وكوبا ومنغوليا واهلند        

__________ 
تقرير االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمـل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية                        )٦(  

ة، رقـم  منـشورات األمـم املتحـد    (٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٤-١٠النامية، بورت لـويس، موريـشيوس،    
  .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4(املبيع 

  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٧(  
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وإضــافة إىل . عــددة أو اتفاقــات إقليميــةفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب علــى اتفاقــات بــني بلــدان مت  
االتفاقات الثنائية، ُينفذ برنامج التعـاون الـتقين حتـت إشـراف رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا،                      

  .وض هنر امليكونغاملعين بالتعاون من أجل التنمية املستدامة حلتفاق االشأنه يف ذلك شأن 
لتعزيـز  جهـة جامعـة ل  نتـدى أو  وقد تراوحت أدوار املنظمات اإلقليميـة بـني العمـل كم       - ٣٤

وقد عملت املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية بـشكل اسـتباقي علـى حنـو ملحـوظ،                . النشط
إذ ساعدت على بلورة استراتيجيات إقليميـة للتعـاون الـتقين، ودفعـت املـسؤولني الـوطنيني إىل                  

فـاق بـشأن منهجيـة      ، مث توصـلت إىل ات     )١٩٩٣(التركيز على احلاجة إىل استراتيجية مـشتركة        
  ).١٩٩٤(وضع الربامج والتفاوض واملتابعة والتقييم 

  
  تواصل فيما بني بلدان اجلنوبإقامة شبكات لل    

 مـــن اخلـــرباء واملـــسؤولني التعقيـــد  مطّـــردةشـــبكةذكـــره علـــى  ســـبقمـــا يقـــوم كـــل   - ٣٥
ذا إنـشاء شـبكات مـن هـ    وغـدا  . واالتصاالت التجاريـة والـروابط املؤسـسية وتـدفق املعلومـات         

يف  هتااسـهام إ رب أكـ  ولعلّـه   فيمـا بينـها؛    القبيل مظهرا أساسيا مـن مظـاهر تعـاون بلـدان اجلنـوب            
 الـشبكات   هبـا إقامـة   الـسهولة الـيت ميكـن        إنو. االعتماد اجلماعي على الذات يف البلدان النامية      

ريقيـا  ، وانتـشار اسـتخدام اهلـاتف النقـال يف أف    العامليـة شبكة الـ نترنت و  على شبكة اإل   تعّهدها،و
 تضـف أ و ، االجتمـاعي  واصـل  مـستوى غـري مـسبوق مـن الت         هيـأت وآسيا وأمريكا الالتينية، قد     

 الـيت   االتـصال اجلمـاهريي   و ، املدى بعيدوسائل االتصال   امتيازات  التمتع ب  على   يادميقراط اطابع
مـن بـني   وهـن  النـساء،   علـى سـبيل املثـال، نـشطت    ف. نخبـة كانت، فيمـا مـضى، حكـرا علـى ال      

 مـن أجـل     ، شبكات غري حكومية فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب           إقامةاجملتمعات، يف   ضعف أعضاء   أ
  .الرئيسية ومعاجلة الشواغل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ن،حتسني وضعه

بــني بلــدان فيمــا  يف التبــادالت بــاطّرادمجيــع البلــدان الناميــة تــشارك جممــل القــول إن و  - ٣٦
  هـي مبـادرات  معظم املبادراتو. دورا حمورياؤدي دما تكثر تقاأل البلدانوإن كانت   ،اجلنوب
 مــن حيــث احلــوار واملبــادرات ،تعــددة األطــراف آخــذة يف االزديــادامل ولكــن التبــادالت ،ثنائيــة

، ولكــن ازديــاد يف األخــرىالــشبكات هــي وهــذه . يــةلوطنارب عــالراميــة إىل معاجلــة التحــديات 
أن ختطــوا خطــوة  انبلــدال ةتعــدداملألنــشطة ل يلــزمو. منــهازيــد إنــشاء املحاجــة إىل تبقــى هنــاك 
ــد، وأن  ــأبع ــل الت  تركّ ــى األهــداف االســتراتيجية، مث ــا   ز عل ــم والتكنولوجي ــاون يف جمــال العل ع
  . والطاقة والبيئةاألساسية البنية التحتية والتعليم وتطوير والصحة
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    النمّوالبلدان املتقدمة  - باء  
   بني بلدان اجلنوب فيماتكامل التعاون    

  مخــس نقــاط فيمــا يتعلــق بــدور البلــدان املتقدمــة)١(يــرسآ خطــة عمــل بــوينس أوردت  - ٣٧
جهـودا متزايـدة    ” ، والبلـدان الناميـة     النمـو  بـذل البلـدان املتقدمـة      أن ت  ضرورةهو   أُوالها. النمو

 سياساتبـ ”ر يتـأث  اجملموعتني  من هاتني تقدم كل جمموعة ألنوذلك   ،“ومتضافرة بقدر أكرب    
ــة،أمــا النقطــة  ). ٤الفقــرة (“خــرىاأل ةموعــاجمل وأداء ــتقين   فهــيالثاني بــني فيمــا  أن التعــاون ال

 اختــاذ يف مــن مــسؤولية البلــدان املتقدمــة النمــو  مــن األحــوال، حبــال،لال يقلّــ”البلــدان الناميــة 
 وتـنص ). ٦الفقـرة    (“ زيـادة املـساعدة اإلمنائيـة      ماوال سـي  ،  ات الـسياس   جمال التدابري الالزمة يف  

 ولـيس  ، يف حـد ذاتـه   غايـة لـيس   ”بـني البلـدان الناميـة       فيما   أن التعاون التقين     ة على الثثالالنقطة  
 الرابعـة أن تكثيـف الـروابط مـع        وجـاء يف    . “ النمو ين مع البلدان املتقدمة   تقبديال عن التعاون ال   

ــدان ــشمالبل ــات املالئمــة  ل الزم”  ال ــضا و،نقــل التكنولوجي ــا أي  املتقدمــة ت لنقــل التكنولوجي
 التعـاون الـتقين      هـي أن   ،ةخـري النقطـة األ  و. “فيهـا مبزايـا واضـحة       تتمتـع  األخرى اليت واخلربات  

املـدخالت املناسـبة مـن البلـدان         فيـ دم غرض زيادة قدرة البلدان النامية على تكي       خيميكن أن   ”
  ). ٨الفقرة ( “ هذه املدخالتواستيعاب، النمواملتقدمة 

 خطـة عمـل     بـشأن  إىل توافق اآلراء     ت انضم  أن البلدان املتقدمة النمو    وعلى الرغم من    - ٣٨
واعترفـت صـراحة البلـدان    .  مـشاركتها خـالل فتـرة احلـرب البـاردة        فقد خفتت بوينس آيرس،   

مـــا أجـــري منـــها يف وقـــت يرجـــع إىل  حـــىت، لربنـــامج اإلمنـــائيااســـتبيانات الـــيت ردت علـــى 
يف ن الناميــة  البلــدافيمــا بــنيتقين الــتعــاون ال  مــن عناصــرد أي عنــصرو وجــبعــدم ،١٩٩٣ عــام

فقـد انـصبت مـشاركتها إىل        ، هـذا العنـصر    الـديه الـيت    أما البلـدان  . املعونة اإلمنائية املقدمة منها   
بـدأت املواقـف    و.  خـرباء البلـدان الناميـة       املقدمة من  ستشاريةالدمات ا خلامتويل  حد كبري على    

من االجتاهــات ضــلتعــاون الثالثــي امفهــوم حيــث مثّــل  تــسعينيات القــرن املاضــي؛تغري يف الــيف 
، ١٩٩٥وأشار برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف تقريـره، املقـدم يف عـام                . نقطة حتول اجلديدة  

ــة اللإىل  ــستوىالجنـ ــة املـ ــة    رفيعـ ــدان الناميـ ــا بـــني البلـ ــاون الـــتقين فيمـ ــتعراض التعـ ــة باسـ  املعنيـ
)TCDC/9/2   لـدان املاحنـة   بلمل يقـدم مـن التقـارير مـا يعتـد بـه عـن قيـام ا        ”، إىل أنـه    ٤٩، الفقرة

 لكنـه و ؛“بدعم التعاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة مـن خـالل براجمهـا للمـساعدة الثنائيـة                     
اململكـة   و فرنـسا  و أملانيـا و أسـتراليا    منـها   النمـو،   من البلـدان املتقدمـة     ا عدد استدرك موضحا أن  

دعم تـ  اليابـان  و املتحدة والواليات   هولنداوالنمسا  و لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      املتحدة
  .فيما بني بلدان اجلنوب مشاريع التعاون
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   التعاون الثالثي نشوء    
بــني فيمــا لتعــاون ل  ومتواصـال ا كــبرياقــدم دعمــي  النمـو  متقــدمبلــدأول  اليابــانكانـت    - ٣٩

 لبـدء  ،اأفريقيـ يف لتنميـة  با  املعـين  مؤمتر طوكيو الدويل ١٩٩٣ يف عام    واستغلت ؛بلدان اجلنوب 
ــامج، و اً جــزءتمولــو. ج واســع النطــاقبرنــام وحــدة اخلاصــة ال  عليــه،تشــرفأ مــن هــذا الربن

، الـيت تعـرف اآلن باسـم الوحـدة           التابعة للربنامج اإلمنائي   بني البلدان النامية  فيما  للتعاون التقين   
األول اجتماعـات علـى مـستوى       طوكيـو    مـؤمتر    تـال و. بني بلدان اجلنـوب   فيما  اخلاصة للتعاون   

 بلـدان ماحنـة   ، بـشكل متزايـد إىل هـذه االجتماعـات         انـضمت وكل مخس سنوات،    تعقد  القمة  
للنــهوض املثمــرة  ةفريقيــاأل ويةســياآليات التجاريــة نتــداملبــدأت اليابــان سلــسلة مــن  و. أخــرى

 غـرب أفريقيـا    يفالبـاحثني واملؤسـسات   اليابـان    وتدعم .آسيا وأفريقيا  بني   واالستثمار التجارةب
ــاج   ــا أرز جد”يف تطــوير إنت ــد ألفريقي  فــاتلآل ةمقاومــو، ل الغــالوفــرية :أصــناف أرزأو : “ي

 يف عـام    ، الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدويل        بـدأت و. مـع الظـروف اإلقليميـة     ة  تكيفـ وم الزراعية،
 يف  نييرقـة واآلسـيو   ا األف نيملـشارك ا شراكإل “عارف امل تطويرلوأفريقيا   برنامج آسيا ”،  ٢٠٠٥

 مبادرة أخرى إىل تـشجيع البلـدان الناميـة      تسعفيما  . األفريقية للتنمية    بالنسبة قطاعات حيوية 
 توشـارك . اإلمنائيـة  ةلمـساعد ل ةمقدمـ ا،  أنفـسه على أن تصبح، هي      ، املتينة اتقتصادذات اال 
يف هـذه الـشراكة، الـيت حتـدد          وشـيلي ومـصر واملكـسيك      وسـنغافورة  الربازيل وتـونس  كلّ من   
 اليابـان أيـضا     عموتد. هلا وتوفر اخلرباء    هاتقاسم تكاليف لربامج التدريب يف بلدان ثالثة وت     ا  أهداف
 واملعهـد   ،تنميـة حـوض هنـر ميكونـغ       :  النطـاق  واسـع  ال لتعاون اإلقليمـي  اعدد من ترتيبات    اذ  اخت

 .األفريقي لتنمية القدرات

 ؛الـشمال األورويب   وبلـدان    ؛ ودوله األعـضاء   ،االحتاد األورويب قّدم   ،يف العقد األخري  و  - ٤٠
يف و. اجلنـوب  فيمـا بـني بلـدان        بادراتامل لكثري من    ة كبري مبالغ مالية  مجيعا   ،املتحدةوالواليات  

ــة الرفيعــة املــستوى  ت، أشــاد٢٠٠٣عــام   ئهشــركا الجتــذاب األورويبتحــرك االحتــاد  ب اللجن
  .املتوسطية - الشراكة األوروبيةمن منطقة البحر املتوسط إىل   عشراالثين
القطريـة   “امللكيـة ”إىل زيـادة    ثالثيـة   ال للترتيبات   امو مساندهت عزو البلدان املتقدمة الن   وت  - ٤١
اسـتخدام خـرباء مـن البلـدان        وغـدا   . فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        شاريع التعـاون  ملـ  لبلدان الناميـة  ل

. ةجتماعيـ اال و ةثقافيـ  مـن الناحيـة ال      جاذبيـة   لـه  أن فـضال عـن      ،فعـاال مـن حيـث التكلفـة       النامية  
 أيـضا دعـم إلنـشاء نظـم         وقُـّدم . بـرامج التـدريب   إىل   ، األحيـان   يف معظـم   ، الدعم الثالثي  قُدمو

تكييف التكنولوجيات، واستخدام خرباء بلـدان اجلنـوب        ل حمددة، و  ملواضيعة  يإدار و تكنولوجية
 ملؤسـسات   اخلـربة الفائقـة   اخلدمات االستشارية، ودعـم مراكـز       تقدمي  من أجل تنفيذ املشاريع و    

  . فيما بينهاإقامة الشبكات، واجلنوب
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ــها  مكافحــة نــشرت مراكــز ،٢٠٠٢يف عــام و  - ٤٢ ــة من ــة و األمــراض والوقاي ــة التنمي وكال
ــة  ــاتيف الدولي ــرا   الوالي ــهاملتحــدة تقري ــاون ” عنوان ــا التع ــوب  فيم ــدان اجلن ــني بل ــدروس  :ب ال
 لتعـاون لحتديـد النـهج األكثـر مالءمـة         يف  ع  يراشاملـ أمهيـة تـصميم     فيـه    الذي أُبـرزت  “ املستفادة

ــني  ــا ب ــدان فيم ــوب بل ــا. جن ــت، لنجــاح األخــرى  ا حمــددات أم ــشكل واضــح فكان ــد : ب حتدي
كانـت  و. لتقيـيم اتابعـة   م و ، املستمر والرصد،  نيلتزماملوني  الئم امل املشاركنيووجود  األهداف،  
 مـن   ، مـن املـاحنني واملـستفيدين       أكثـر فائـدة لكـلّ      ،طويلة األجل، واستمرار التمويل   الالعالقات  

  .املنفّذة ملّرة واحدةشاريع امل
 يف  جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة             يف  حاولت البلدان املاحنـة     و  - ٤٣

 لتقـدمي   ، االقتصادي الـدخول يف شـراكة مـع عـدد مـن البلـدان الناميـة املتوسـطة الـدخل                    امليدان
 . املساعدة اإلمنائية إىل أقل البلدان منوا

  
  املبادرات اإلقليمية واألقاليمية  - جيم  

  املبادرات اإلقليمية    
تعزيـــز ) أ: (إىليـــرس آهتـــدف التوصـــيات اإلقليميـــة للعمـــل يف خطـــة عمـــل بـــوينس    - ٤٤

يف اجملـاالت ذات    إقامة روابط مشتركة بـني املؤسـسات        و) ب (؛املؤسسات واملنظمات القائمة  
حتـــسني نظـــم و) د(تعزيـــز القـــدرات علـــى مجـــع البيانـــات وحتليلـــها؛  و) ج(؛ ااألولويـــة العليـــ

وعلــى . )٣٤الفقــرة  (بــني البلــدان الناميــةفيمــا لتعــاون الــتقين مــن أجــل اعلومــات اإلقليميــة امل
ملؤســسات مــن ا األســاس املــتني اعلــى هــذاعتمــادا ، احلكومــات الــشروع يف مــشاريع تعاونيــة 

 املعـين بالتعـاون فيمـا بـني البلـدان       العملية املنهجية اليت أوصى هبـا املـؤمتر      رغم أن و. املعلوماتو
املنظمـات اإلقليميـة بـدافع مـن         عـدد    فقـد تـضاعف    ، من املنـاطق    يف أي منطقة   ،مية، مل تتبع  النا

 جولـة أوروغـواي     يف حـني شـارفت    ،  تسعينيات القرن املاضـي   يف  و. أهداف اقتصادية وسياسية  
 حتــت ، علــى قواعــدمــبيننظــام جتــاري عــاملي إقامــة هــدف حتقيــق  علــىللمفاوضــات التجاريــة 
حّيـزا   تعطـي البلـدان   ،قليميةإ اتفاقات جتارة برام اندفاع إل حدثعاملية،  رعاية منظمة التجارة ال   

 ،٢٠٠٨حبلــول هنايــة عـــام   و.  يف النظــام العــاملي  ات،سياسالــشيء، يف جمــال الــ    بعــض  أكــرب 
جـاهزة  آخـر   اتفـاق    ٤٠٠ ولتجـارة اإلقليميـة،     ل اتفاقا   ٤٢١بـ  خطرت منظمة التجارة العاملية     أُ

  . اجلنوببلدان بني هي فيما ذه االتفاقات يف املائة من ه٤٠يل حوا أنر قدَّوُي. للبدء فيها
 خــالل العقــد املقامــة ،لتعــاون يف اجملــاالت الرئيــسية ا شــبكات  مــن كــثريوتطــّور اآلن  - ٤٥

، ات معاهـد  مـستندة إىل   إىل ترتيبـات إقليميـة     ،بني البلـدان الناميـة    فيما  األول من التعاون التقين     
 . أقاليميةروابط وهلا
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 ة وإقليمية دون إقليميوارج مة مناطقإقا    

 طاقـة أكـرب      مـؤخرا  بعـض البلـدان الناميـة     الـيت سـادت يف       الديناميـة االقتـصادية      منحت  - ٤٦
ــشأت. التكامــل اإلقليمــي ملخططــات  ــة  فأن  يف عــام “نــوب اجلمــصرف” دول أمريكــا الالتيني

ســطى واجلماعــة الــسوق املــشتركة ألمريكــا الوأت شأنــو.  لتمويــل التنميــة يف املنطقــة،٢٠٠٧
 جلنـــويبا  لبلـــدان املخـــروطنـــديز والـــسوق املـــشتركة األ دولعـــةا ومج)كـــاريكوم(الكاريبيـــة 

 يف هــذه  ربــط شــبكات النقــل الربيــة والبحريــةسرييــ لتا وتنظيميــا مؤســسياإطــار) مريكوســور(
برنـامج  األفريقـي  نـوب   اجل و أفريقيـا الـسوق املـشتركة لـشرق       اسـتحدثت   يف أفريقيـا،    و. البلدان
ربوتوكـول  اللجنوب األفريقي   ل اإلمنائيةماعة  اجللتجارة والنقل العابر، يف حني اعتمدت       ا  تيسري
ــة اب املتعلــق  جنــوب شــرق آســيا،  أمــم رابطــة تاعتمــدو. لنقــل واالتــصاالت واألرصــاد اجلوي

ــق حنــو    ــل حبــري إجيــادخريطــة الطري ــسي   نق ــل وتناف ــاون   و. متكام ــة التع شــرع أعــضاء منظم
. اوغرهبــ  وســط آســياداخــل منطقــةمــن مبــادرات التجــارة والنقــل االقتــصادي يف تنفيــذ عــدد 

ربط مدينـة أملـايت يف      تـ  الـيت بـضائع بالـسكك احلديديـة       النقـل   ل  جديـدة   بالفعل خـدمات   تبدأو
 . وتركيا اإلسالميةإيرانمجهورية  و،خرىاألعواصم مجهوريات وسط آسيا بكازاخستان 

 منظمـة  ١٤ وحدإذ سـتت . حتـادات قاريـة  أفريقيا وأمريكا اجلنوبية يف تشكيل ا    وشرعت    - ٤٧
 مبوجـب القـانون التأسيـسي الـذي         ، االحتـاد األفريقـي    يفاملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا      من  
 وجملـس   ،مثـل الربملـان    - بعـض هياكلـه    وقـد بـدأت العمـل بالفعـل       . ٢٠٠٢ يف عـام     ه نفـاذ  بدأ

 ،٢٠٠١ل األفريقيـة منـذ عـام    زت الـدو قـد ركّـ  فيف جمال التعاون اإلمنائي،   أما   .السالم واألمن 
 مفهــوم اســتراتيجي لعمــل متكامــل مــع هــي و؛ الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــاعلــى
 َيـت حيِوأُ. اعمليـة تنفيـذ الـشراكة زمخـ       وتكتـسب   . األقـران به  يقوم  من خالل استعراض     رقابة

 أعـضاء ل   مخس دو  تشفوك ؛“ةفريقياألالواليات املتحدة   ”تشكيل  إىل  تطلعات طويلة األمد    
 . لتشكيل دولة احتادية واحدةحمددةخطط النقاب عن  أفريقيا جمموعة شرق يف

ع علــى قّــُوحيــث ، احتــاد قــاريصــوب تــشكيل رحلــة أمريكــا اجلنوبيــة  تقــدم أيــضاوت  - ٤٨
كيـان  يـؤّدي   أن وُيتوقّـع ، ٢٠٠٨مـايو  /أيـار القانون التأسيسي الحتاد دول أمريكا اجلنوبية، يف    

تألف االحتــاد مــن مجيــع الــدول  يســو. ٢٠١٩ حبلــول عــام مهاّمــهألورويب علــى غــرار االحتــاد ا
مــا جمموعــه   أي ز، ألنــديعــة دول ا امج و، اجلنــويب  للمخــروطاألعــضاء يف الــسوق املــشتركة  

ــة ١٢ ــز قــوة عزَّوســتت. دول  اجلنــوب مــا بــني دول فياإلقليمــيحنــو التكامــل االقتــصادي   دفعال
  . مع هذه املبادراتبالتعاون
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   األقاليميةاملبادرات    
، توطـد التعـاون   ٢٠٠٥ويف عـام   . تزايد التعاون األقاليمي أيـضا يف الـسنوات األخـرية           - ٤٩

اآلسيوي واألفريقي بقدر أكرب مع إنشاء شراكة جديـدة هـي الـشراكة االسـتراتيجية اآلسـيوية                 
ويف عـام  . األفريقية، وجتلى هذا التعاون يف تزايد التجارة والتدفقات االستثمارية بـني املنطقـتني   

 أيــضا، نظمــت مجاعــة دول أمريكــا اجلنوبيــة أول مــؤمتر قمــة مــشترك بــني مجاعــة دول  ٢٠٠٥
 يف تنظـيم مـؤمتر   ٢٠٠٦أمريكا اجلنوبية وجامعة الدول العربية يف الربازيل، وشـاركت يف عـام            

 وقبـل . القمة املشترك بني مجاعة دول أمريكا اجلنوبية والدول األفريقيـة الـذي عقـد يف نيجرييـا      
، ٢٠٠٧الــدورة الرابعــة والعــشرين جمللــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة املعقــودة يف عــام 

اتفقــت الــدول العربيــة وبلــدان أمريكــا الالتينيــة علــى إنــشاء إطــار مــشترك للتعــاون يف جمــاالت 
رد تتعلق حبماية البيئة يف قطاعات مثل اجلفاف، وتغري املناخ، ومصادر الطاقـة املتجـددة، واملـوا               

  .املائية، ومكافحة التلوث، ومحاية البيئة احلضرية
وباإلضافة إىل املبادرات القائمة على نطـاق منـاطق بأسـرها، سـعت بلـدان فـرادى إىل                    - ٥٠

فقــد عقــدت كــل مــن الــصني واهلنــد اجتماعــات حــضرها كــثري مــن . تنفيــذ مبــادرات أقاليميــة
وأقـــام . فيهـــا علـــى بـــرامج ثنائيـــةالقـــادة األفـــريقيني روعيـــت فيهـــا أولويـــات القـــارة واتفـــق  

ــة     كــال ــة واملنطقــة العربي ــدان أمريكــا الالتيني ــة مــع بل ــدين صــالت قوي ــا يف  . البل وبــدأت ماليزي
مع بلدان اجلنوب األفريقـي لتبـادل اخلـربات فيمـا بينـها           ‘ شراكات ذكية ’ يف إقامة    ١٩٩٦ عام

ت وكالـة التنميـة التركيـة       وأشرف. بشأن تكوين وتنفيذ رؤيتها الوطنية من خالل احلوار الدويل        
ــى  ، ودأبــت طــول  ٢٠٠٧ بلــدا ناميــا حــىت عــام    ٩٠ مــشروعا ونــشاطا نفــذت يف   ٩٣٠عل
على ختصيص ما يزيد على أكثر من ثلثي ميزانيتها اإلمنائية للـربامج املـشتركة فيمـا بـني       تارخيها

  .بلدان اجلنوب
ازيل وجنوب أفريقيـا طائفـة      وتشمل املبادرة املتعددة األطراف املشتركة بني اهلند والرب         - ٥١

من مشروع ملكافحة اجلوع يـدار عـن طريـق برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل                   : من األنشطة 
وعالوة على ذلك، أدى احلوار بـني هـذه البلـدان دورا            . التعاون يف جماالت التكنولوجيا العالية    

كمــا انعكــس ذلــك يف هامــا يف توطيــد وتيــسري التعــاون األقــاليمي فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب،   
االتفاق الثالثـي لتحريـر التجـارة بـني اهلنـد والـسوق             تأييدها باإلمجاع إنشاء فريق عامل لتنفيذ       

 يف مـؤمتر القمـة األول       ،حتاد اجلمركي للجنوب األفريقي   الاملشتركة لبلدان املخروط اجلنويب وا    
  .للبلدان الثالثة
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  يما بني بلدان اجلنوبالدعم الذي تقدمه األمم املتحدة للتعاون ف  - دال  
  الدور احلفاز  -  ١  

طرحـت خطـة عمـل بـوينس آيـرس يف البدايــة حتـديات مفاهيميـة هائلـة علـى منظومــة            - ٥٢
فاملنظمات اليت اعتادت على تنفيذ مشاريع ال حتتاج إال إىل معرفة بلوجـستيات             . األمم املتحدة 

ع االقتــصادي واالجتمــاعي  البلــدان الناميــة أصــبح يــتعني عليهــا اآلن أن تفهــم حقــائق الواقــ       
ويستلزم كل مـا تـضمنته اخلطـة مـن توصـيات تتعلـق باملـسائل             . والتارخيي والثقايف هلذه البلدان   

إجــراءات منظومــة األمــم املتحــدة أن تتخــذ اإلقليميــة واألقاليميــة والعامليــة، باســتثناء توصــيتني، 
يـتعني علـى    ’’إنـه    )١(ن اخلطـة   مـ  ٤٥يف الفقـرة    املؤمتر  أعلن  فقد  . على نطاق مل ُيجرَّب من قبل     

جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يكون متـشبعا بأكملـه بـروح التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان                      
وهـذا أمـر مل حيـدث يف      . ‘‘النامية، وأن تقوم مؤسسات املنظومة بدور بارز كمحفـز ومـشجع          

لجنـة الرفيعـة املـستوى      وخالل العقد األول من تنفيـذ اخلطـة، كـان كـل تقريـر تعـده ال                . البداية
. كل سنتني بشأن رصد التقدم احملرز يعرب عن عدم الرضـا عـن أداء منظمـات األمـم املتحـدة                   

وقد وضعت املبادئ التوجيهية ملنظمات األمم املتحـدة بـشأن التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان              
للتقيـيم إال حبلـول     النامية للمرة األوىل يف منتصف تـسعينيات القـرن املاضـي، ومل خيـضع األداء                

  .٢٠٠٣عام 
وخالل العقد األول من تنفيذ خطة عمل بيونس آيرس، كان كل تقريـر تعـده اللجنـة                   - ٥٣

الرفيعة املستوى كل سنتني بشأن رصد التقدم احملرز يعرب عن عدم الرضـا عـن أداء منظمـات           
 بـني البلــدان  وأدى هــذا إىل وضـع مبــادئ توجيهيـة بـشأن التعــاون الـتقين فيمــا    . األمـم املتحـدة  

أحـرزت  و. النامية يف منتصف تسعينيات القرن املاضي، وأعقب ذلك وضع معايري تقييم األداء           
 يف العقـدين الثـاين والثالـث مـن تنفيـذ اخلطـة، فأصـبحت            امنتظمتقدما  منظمات األمم املتحدة    

ضمن وبـات كـل برنـامج يتـ       . من املناصرين والدعاة احلازمني للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب           
اآلن عنصرا يتعلـق بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وأصـبح هـذا التعـاون يف بعـض الـربامج                    

  .عنصرا رئيسيا للسياسة والربجمة
  

  اجلهود املتعلقة بالسياسات  -  ٢  
  الدور التنظيمي    

مجعــت األمــم املتحــدة، يف إطــار اضــطالعها بــدورها التنظيمــي، بــني الــدول األعــضاء    - ٥٤
 واألطــراف الفاعلــة يف اجملتمــع املــدين مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات وبلــورة  والقطــاع اخلــاص

ومتثـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة منوذجـا هلـذه            . توافق يف اآلراء بشأن حتقيق األهـداف اإلمنائيـة        
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الوظيفــة ألهنــا حثــت البلــدان علــى اســتحداث اســتراتيجيات وطنيــة وإقليميــة للحــد مــن الفقــر  
ا كذلك علـى العمـل معـا مـن أجـل التوصـل إىل احللـول علـى نطـاق                     املدقع واجلوع، وشجعته  

ومن األمثلة البارزة على ذلك مبادرة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب الـيت             . العامل النامي بأسره  
: ختطـي احلـدود  ’’: أطلقها صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واجلماعـة الكاريبيـة حتـت مـسمى           

 اإلقليميــة عــن طريــق تعزيــز الوصــول بــصورة أكــرب إىل بغيــة بنــاء القــدرات‘‘ توحيــد الــشعوب
املساعدات الفنية والفرص التدريبية يف جماالت الصحة اإلجنابية والتعلـيم، والوقايـة مـن فـريوس                

اإليدز، والتدريب على اكتساب املهارات احلياتية، والتخطـيط الـوظيفي،          /نقص املناعة البشرية  
  .)٨(سنيواألبوة واألمومة، واملساواة بني اجلن

  
  الدعوة     

يف إطار منظومة األمم املتحدة، يأيت برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على رأس املـدافعني                - ٥٥
وهـو يـؤدي دوره هـذا مـن         . عن اتباع ُنهج التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال التنميـة                 

وهو يقـود   .  اجلنوب خالل دعمه للجنة الرفيعة املستوى ولشىت منتديات احلوار فيما بني بلدان          
أيــضا إعــداد الدراســات التحليليــة واملبــادئ التوجيهيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة بــشأن التعــاون     

بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلـك التقـارير الـيت يقـدمها كـل سـنتني مـدير الربنـامج واألمـني                        فيما
وتقـدم كـثري    . اجلنـوب العام إىل اهليئات احلكومية الدولية بشأن حالة التعـاون فيمـا بـني بلـدان                

من وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا املـساعدة إىل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
عن طريق توفري البحوث والبيانات بشأن االجتاهات املتعلقة بالتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                 

  .يف جماالت كل منها
  

  توجيه ومشورة اخلرباء    
تقدمه منظومة األمم املتحدة فيمـا يتعلـق مبـشورة وتوجيـه اخلـرباء يف            ترد أمثلة على ما       - ٥٦

، الذي اشترك يف إعداده مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة           )٩(٢٠٠٨تقرير االقتصاد اإلبداعي لعام     
، واملنظمــة )اليونــسكو(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )األونكتــاد(والتنميــة 
، ومركـز التجـارة الدوليـة، والوحـدة اخلاصـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                   لفكريةلملكية ا العاملية ل 

ويف منتدى التعاون والتكامل اإلقليمي فيما بـني        . اجلنوب التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
ــسنوات        ــدد الـ ــرباء املتعـ ــاع اخلـ ــار اجتمـ ــاد يف إطـ ــضافه األونكتـ ــذي استـ ــوب، الـ ــدان اجلنـ بلـ

املعقـود يف جنيـف     التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتكامـل اإلقليمـي            : ويلبالتعاون الد  املعين
__________ 

  .٤٠، الفقرة SSC/15/1انظر   )٨(  
  )٩(  UNCTAD/DITC/2008/2.  
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، استكشف املـشاركون الـسبل الكفيلـة مبـساعدة بلـدان اجلنـوب علـى                ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط 
ولألونكتــاد تــاريخ طويــل يف إتاحــة حبــوث وبيانــات قيمــة . اتقــاء اآلثــار الكاملــة لألزمــة املاليــة

لبلــدان الناميــة مــن خــالل إيــضاح االجتاهــات الــسائدة وتــوفري   تــساعد علــى تنــوير سياســات ا 
  .حتليالت اقتصادية مرتبطة بالتطورات، وال سيما يف سياق العوملة

  
  يف صميم األنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اجمإدتعميم     

يتزايــد تعمــيم مراعــاة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف أعمــال وخطــط وكــاالت     - ٥٧
، جـرى إدمـاج هـذا التعـاون يف          ٢٠٠٣ومنـذ عـام     . م املتحدة وصناديقها وبراجمها اإلمنائية    األم

احلكـم الـدميقراطي، واحلـد مـن الفقـر،      : إطار جماالت عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهي       
ومنع األزمات والتعايف منها، والطاقة والبيئـة، وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، وفـريوس               

وأدرج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطـاره التمـويلي املتعـدد            . اإليدز/ناعة البشرية نقص امل 
احملركـات  ’’، التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب بوصـفه أحـد              ٢٠٠٧-٢٠٠٤السنوات للفترة   

، منيطا باملكاتب اإلقليميـة أن تقـف علـى القـضايا، وتـساعد علـى         )١٠(‘‘الرئيسية لفعالية التنمية  
لـشروط الـضرورية للتعـاون، وتـشجع مـشاركة احلكومـات والقطـاع اخلـاص واجملتمـع                  حتديد ا 
ويؤدي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب             . املدين

دورا تنــسيقيا يف تعمــيم مراعــاة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب علــى نطــاق منظومــة األمــم    
نــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، الــذي يــشرف علــى نظــام املنــسق املقــيم،     فيــشجع بر. املتحــدة

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خالل أفرقة األمم املتحدة القطرية، يف حـني تتـوىل الوحـدة     
اخلاصة رصد وتنسيق وتعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف إطـار جهـاز األمـم املتحـدة               

ــة القائمــة علــى     وباإلضــافة إىل . اإلمنــائي ــنظم الوحــدة اخلاصــة املعــرض العــاملي للتنمي ذلــك، ت
التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب، باالشـتراك مـع يـوم األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                          

  .اجلنوب، وتدير صندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 املتحــدة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان ومــن األمثلــة األخــرى علــى التــزام وكــاالت األمــم  - ٥٨

، الـيت تركـز علـى التعـاون         خطة بايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات           اجلنوب  
. ٢٠٠٥فيما بني بلدان اجلنوب واليت صيغت حتت رعاية برنامج األمم املتحـدة للبيئـة يف عـام                  

 لألمـــم املتحـــدة، يف وعـــالوة علـــى ذلـــك، أصـــدرت جلنـــة الـــسياسات التابعـــة لألمـــني العـــام 
ــه /متــوز ٢٣ الــذي بــشأن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    ٢٠٠٨/٢٦قــرار ال، ٢٠٠٨يولي
التـزام قـوي بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب بوصـفه أداة                 ’’ها  يلعإىل أن األمم املتحدة      أشار

__________ 
  .٦، الفقرة SSC/15/2انظر   )١٠(  
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. ‘‘يــة لأللفيــةحيويــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائ  
وطلــب إىل كبــار املــسؤولني بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتعمــيم الــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم  

وبناء علـى ذلـك، جيـري إعـداد إطـار تعـاوين             . املتحدة يف جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب       
هـود  مشترك بني املنظمات من أجل تعزيز الـدعم اجلمـاعي الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة إىل اجل                   

املشتركة فيما بني بلـدان اجلنـوب بـشأن األمـن الغـذائي، وتغـري املنـاخ، وفـريوس نقـص املناعـة                      
  .اإليدز/البشرية

  
  اجلهود املتعلقة بالربجمة  -  ٣  

  البحث والتدريب    
شــكل البحــث والتــدريب جانبــا رئيــسيا مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة لــدعم   - ٥٩

وتقـود اليونـسكو هـذا النـشاط بـالنظر إىل أن معظـم براجمهـا                . نـوب التعاون فيما بني بلـدان اجل     
تقوم من الناحية التقليدية على التفاعل فيما بني البلدان على أساس إقليمي بـشأن مـسائل مثـل                  

ومـن قـصص النجـاح الالفتـة        . املعايري التعليمية، والتنمية الثقافية، والتدريب والبحـث العلمـيني        
يــة العــامل الثالــث للعلــوم، وهــي برنــامج للتعــاون فيمــا بــني بلــدان   لالنتبــاه بوجــه خــاص أكادمي

اجلنــوب يقــدم، بــدعم مــن اليونــسكو، منحــا وزمــاالت وجــوائز للبحــث والتــدريب لعلمــيني     
شباب من البلدان النامية، مما يساعد بعضا من أفضل أصحاب املواهب يف البلدان النامية علـى                 

  .التركيز على مشاكل الفقراء
مثلــة األخــرى جلهــود األمــم املتحــدة مركــز التجــارة الدوليــة، وهــو مــشروع   ومــن األ  - ٦٠

مشترك بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، يزود البلدان النامية بتحلـيالت حاسـوبية جتـرى       
ووضــع مــؤمتر . عنــد الطلــب لإلمكانــات التجاريــة حبــسب البلــد، واملنطقــة، والقطــاع، واملنــتج

ــة التنــ  ــار األطــراف يف اتفاقي ــوجي يف أي ــسنوات   ٢٠٠٨مــايو /وع البيول  خطــة عمــل متعــددة ال
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، تتـضمن عنـصرا قويـا          
يتعلق بالبحث التعاوين يركز على تبادل املعارف واخلربات العلمية والتقنيـة، إىل جانـب إجـراء         

  .أوجه القوة املشتركة والفرص اليت حتقق نفعا متبادالالتقييمات االستراتيجية وحتديد 
  

  املشورة التقنية    
تشارك منظومة األمم املتحدة بصورة نشطة يف تقدمي توجيه ومـشورة تقنـيني مـن قبـل              - ٦١

ويف إطـار الربنـامج اخلـاص لألمـن     . اخلرباء باستخدام وسائل مشتركة فيما بـني بلـدان اجلنـوب         
 خـبري وتقـين     ١ ٤٠٠، عـاش أكثـر مـن        )الفـاو  (ألغذية والزراعة تحدة ل األمم امل الغذائي ملنظمة   

ــساعدة        ــيت طلبــت امل ــدان ال ــزارعني يف البل ــوا مــع امل ــدما وعمل ــر تق ــة األكث ــدان النامي . مــن البل
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اإليدز مثال على تقـدمي     /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         ويعد
ألمـم املتحـدة، وذلـك عـن طريـق إنـشاء مرافـق للـدعم الـتقين يف                   خدمات اخلـرباء مـن جانـب ا       

بلدا ناميا يف شـىت أرجـاء العـامل تـوفر قواعـد بيانـات بـشأن اخلـرباء واالستـشاريني احمللـيني                        ٩٠
ــاء القــدرات فيمــا خيــص فــريوس نقــص املناعــة       ــتقين وبن واإلقليمــيني، وتنفــذ أنــشطة للــدعم ال

  .اإليدز/البشرية
 أغلبية اخلرباء الذين يوفرهم برنامج متطوعي األمم املتحـدة إىل البلـدان             وباملثل، تنتمي   - ٦٢

الـذين خـدموا يف امليـدان مـن     ) يف املائـة  ٧٩(، جـاء معظـم املتطـوعني       ٢٠٠٨ويف عـام    . النامية
وخدم ما يزيد على ثلث اجملموع يف بلداهنم باعتبـارهم          . بلدان نامية، وكان أغلبهم من أفريقيا     

 متطــوعي األمــم املتحــدة، بينمــا اضــطلع آخــرون مبهــام دوليــة يف مجيــع   متطــوعني وطنــيني مــن
برنــامج طمــوح إلنــشاء مراكــز  ) اليونيــدو(وملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  . املنــاطق

وعلى هذا املنوال نفسه، أُطلقـت، بـدعم مـن صـندوق األمـم              .  يف البلدان النامية   ةقللخربة الفائ 
 كـشبكة حكوميـة دوليـة       ،، شبكة شركاء يف التنميـة الـسكانية       ١٩٩٤املتحدة للسكان يف عام     

 بلــدا ناميــا، وقامــت هــذه الــشبكة بتــوفري دعــم وتعــاون تقنــيني يف جمــايل    ٢٠تــضم أكثــر مــن  
وجيري إنشاء مراكز اليونيـدو للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف                . السكان والصحة اإلجنابية  

دل املعارف واخلربات والتكنولوجيا بينها وبـني أقـل         البلدان املتوسطة الدخل من أجل تيسري تبا      
، ٢٠٠٦وافتــتح أول مركــز للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف اهلنــد يف عــام   . البلــدان منــوا

  . وجنوب أفريقيا والربازيل والصني ومصروأنشئت مراكز مماثلة يف االحتاد الروسي
  

  توثيق أفضل املمارسات    
لتعــاون لحــدة جهــودا متــضافرة لتوثيــق أفــضل املمارســات    تبــذل وكــاالت األمــم املت   - ٦٣
بقاعـدة  حتـتفظ  فمنظمـة الـصحة العامليـة    . بني بلدان اجلنوب ذات الـصلة مبجـاالت عملـها          فيما

بيانــات إقليميــة تتــضمن معلومــات عــن املراكــز وأفرقــة وجلــان اخلــرباء االستــشارية وأفرقــة           
ا مـن آليـات التعـاون ألغـراض البحـث الراميـة             الدراسات واألفرقة العلمية املُتعاونة معها وغريه     

إىل توســيع نطــاق فــرص البحــث التعــاوين، ونــشر اســتنتاجات البحــوث وتعزيــز الوصــول إىل    
ــصحية املناســبة    ــة ال ــا وخــدمات الرعاي ــم املتحــدة   . االبتكــارات وتكنولوجي ــامج األم ــام برن وق

 ملكافحــة الفقــر يف برازيليــا، اإلمنــائي، بالتعــاون مــع احلكومــة الربازيليــة، بإنــشاء املركــز الــدويل
. الفقــربــشأن ني البحــث والتــدريب التطبيقــييف الــذي يعــزز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  

وإضافة إىل ذلك، يصدر الربنامج اإلمنـائي تقـارير عـن التنميـة البـشرية علـى الـصعيدين الـوطين           
كــبريا علــى مــستوى  يــشكل تقــدما األمــر الــذي حمليــون، أكــادمييون واإلقليمــي يــشترك فيهــا  

  .التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف اجملال الفكري
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  لتواصللشبكات إقامة     
فقــد أنــشأ برنــامج األمــم  . حتظــى شــبكات التواصــل بــدعم قــوي مــن األمــم املتحــدة     - ٦٤

 قـيم الـصالت  سة ملمارسته وتاخلماالت  اجمل تغطي   ‘شبكات املعارف ’املتحدة اإلمنائي عددا من     
ومنـذ ذلـك احلـني،      .  واخلرباء يف خمتلف أرجاء العامل لتبـادل املعلومـات واملعـارف           بني املوظفني 

 بزيـادة االنتفـاع مـن هـذه الـشبكات لـصاحل التعـاون فيمـا بـني                   التزامـه  الربنامج اإلمنائي    يواصل
 الوحدة اخلاصة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب             زالت ما،  ٢٠٠٦ومنذ عام   . بلدان اجلنوب 

التنسيق بني حكومات دول اجلنوب لتـشمل اجلهـات الفاعلـة مـن             جهات  كة   لتوسيع شب  تعمل
ــة مثــل اجلماعــة  جتمعــاجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص، ُمركِّــزة يف ذلــك علــى     ات دون إقليمي

  . االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجلماعة الكاريبية، ومجاعة شرق أفريقيا
إىل  الوحـدة اخلاصـة   سعىطقة دون اإلقليمية، تيف املن وبتجميع هذه التجمعات املتباينة       - ٦٥

الـشراكات والعالقـات الراميـة إىل الـدفع بعجلـة التنميـة بالوسـائل الرمسيـة وغـري الرمسيـة،             إقامة  
يف لـول   احلعرض معلومات عن التكنولوجيـات اجلديـدة، و       ترسالة إخبارية شهرية تس   بكّملها  ُتو

ومـا فتئـت منظمـة      . ذات الـصلة بالتنميـة    ، واالجتماعـات واملعلومـات األخـرى        األعمـال قطاع  
الــصحة العامليــة أيــضا تنــشط يف إقامــة شــبكات إقليميــة للمؤســسات واملنظمــات الــشريكة          

حمـاور  ’وتقـوم بـذلك عـن طريـق     . املتمرسة لتيسري تقدمي املـساعدة التقنيـة إىل القطـاع الـصحي      
دريب وتقـدمي املـساعدة     املعـارف واخلـربات مـن خـالل التـ         وتتبـادل    اليت تولّـد وتكّيـف       ‘املعرفة
بــدور ريــادي يف ) اليونيــدو(اضــطلعت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية   قــد و. التقنيــة

مبادرة للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب أفـضت إىل إنـشاء شـبكة لبنـاء القـدرات يف                   استحداث  
يف ) Concepción(جمــال التــدريب علــى الــسالمة البيولوجيــة، تــربط بــني جامعــة كونسيبــسيون 

  . يف ماليزيا) Malaya(شيلي، وجامعة دار السالم، يف مجهورية ترتانيا املتحدة؛ وجامعة مااليا 
  

  نقل التكنولوجيا    
تـدعم  اخلـربة الفائقـة     أقام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة شـبكة مـن مراكـز              لقد    - ٦٦

ــا      ــدريب علم ــن خــالل ت ــا م ــارف إىل أفريقي ــا واملع ــل التكنولوجي ــانق ــائ وخرباء التكنولوجي . ه
 فيما بني أعضاء الـشبكة واملـشاركني يف الـدورات التدريبيـة             أثري املتبادل  املؤمتر أيضا الت   ُيسّهلو

. اهلنـــد ووشـــيلي ومـــصروجنـــوب أفريقيـــا، املُنظمـــة يف كـــل مـــن مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة  
. ما بني بلـدان اجلنـوب  يشكّل نقل التكنولوجيا جزءا من مهمة مراكز اليونيدو للتعاون في     كما

وأنشأت الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب أيـضا اآلليـة العامليـة لتبـادل األصـول                  
 الـيت تيـّسر تبـادل ونقـل احللـول اإلمنائيـة والتكنولوجيـا               ،والتكنولوجيا فيما بني بلـدان اجلنـوب      

  .  تلك البلداناملالئمة ألغراض التنمية املستدامة فيما بني
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  ةالفرص والتحديات اجلديد  -عا راب  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف املفاوضات العاملية   - ألف  

  إرساء معامل احلوكمة العاملية  -  ١  
منـها البلـدان   شهدت الستينيات فيضا من االتفاقات الدولية فيما بـني بلـدان اجلنـوب،           - ٦٧

حنياز، ورابطة أمم جنـوب     الاان عدم   بلدمنظمة البلدان املصدرة للنفط، وحركة      املنضوية حتت   
مثـرة  كـان   ١٩٦٤ يف عـام   ٧٧ بيد أن إنشاء جمموعة الـ    . اإلسالمياملؤمتر  شرق آسيا، ومنظمة    

تمكينـها مـن املـشاركة      لتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الـيت مّهـدت الطريـق للبلـدان الناميـة ل                   ل
ــة ــة و الفعال ــة إرســاء  يف املفاوضــات الدولي ــة عاملي ــائق   وينطــو. حوكم ــرز احلق ــى ف ــك عل ي ذل

الـذين  (واألرقام املتعلقة بالقضايا املعقدة وإجياد اسـتراتيجية تقبلـها مجيـع الـدول األعـضاء فيهـا                  
والــدخول يف مفاوضـــات مفــصلة وبنـــدا بنــدا بـــشأن    )  دولـــة١٣٠يزيــد عـــددهم اآلن علــى   

  . القرارات وخطط العمل املتعلقة بكل القضايا الدولية املطروحة برمتها
ُبحكــم تنــوع عــضويتها وتعــدد مــصاحلها   ٧٧الـــ موعــة جملوبــالنظر إىل الطــابع املعقــد   - ٦٨

فاجملموعــة تتعامــل علــى حنــو ابتكــاري . املختلفــة، فقــد حققــت تلــك املفاوضــات جناحــا بــاهرا 
وجاد مع القضايا املعقـدة مثـل قـانون البحـار والتحـديات البيئيـة العامليـة، دون أن تـسمح بـأن                       

.  الـيت هـي يف كـثري مـن األحيـان مـصاحل متـضاربة، بتـضامنها األساسـي                   ،هائتضر مصاحل أعضا  
ــة دون إقليميــة مثــل      وانتفعــت اجملموعــة أيــضا مــن تنوعهــا بتــشجيع وضــع اســتراتيجيات إمنائي
االستراتيجيات املتعلقة بأقل البلدان منوا والبلدان غري الساحلية النامية والدول اجلزرية الـصغرية             

وعــة أيــضا كــل قــضية مـن القــضايا املدرجــة علــى جــدول أعمــال األمــم  وتناولــت اجملم. الناميـة 
، بـدأت اجملموعـة تنفيـذ مهامهـا مـن خـالل جمموعـة               ١٩٧١ويف عام   . املتحدة من زاوية إمنائية   

، وافقـت اجملموعـة،   ١٩٩٤ويف عـام  .  دولة لدى صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل     ٢٤من  
فروع هلا يف مجيع مراكز األمم املتحـدة        ها على إقامة    إحياء الذكرى الثالثني إلنشائ   يف اجتماع   

 ١٩٩٤شـهد عـام     و. جنيـف وفيينـا ونـريويب     و بـاريس ورومـا      - الرئيسية على الـصعيد العـاملي     
  .عدم االحنيازبلدان آلية التعاون املشترك مع حركة مولد مبادرة أخرى متثلت يف إنشاء 

ملنظومـة األمـم املتحـدة يف    ن األساسـيني  على توفري املناصـري    ٧٧ جمموعة الـ تقتصر  ومل    - ٦٩
طاولـة املفاوضـات العامليـة، مثـل        إىل  أيـضا مفـاهيم جديـدة       بل جلبت   املسائل اإلمنائية التقليدية    

شارك اجملموعة أيـضا علـى   تو. احلق يف التنمية وامللكية الوطنية للموارد اجلينية النباتية واحليوانية      
واضــيع مثــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وإصــالح األمــم   يف املفاوضــات املتعلقــة مبابتكــاري حنــو 

وما زال منو منظومة األمم املتحدة خالل العقود القليلة املاضـية، مبـا يف ذلـك تأسـيس                  . املتحدة



A/64/504  
 

09-58095 27 
 

ــادرات      ــا إىل مب ــة، يكــاد ُيعــزى كلي ــة الزراعي جامعــة األمــم املتحــدة والــصندوق الــدويل للتنمي
  . ٧٧ جمموعة الـ

  
  لناشئةالتصدي لألزمات ا  -  ٢  

البلدان الناميـة يف االقتـصاد العـاملي تغـيريا أساسـيا      اكتسبته اجلديد الذي الثقل لقد غّير    - ٧٠
فلم يكن هلذه البلدان يف السابق سوى دور هامشي يف املفاوضـات            . املفاوضات العاملية دينامية  

 يف ة وأســواقهايليــصــناعاهتا التحوحتظــى هبــا التجاريــة العامليــة، لكــن نظــرا لألمهيــة العامليــة الــيت  
 علـى غـرار     -تعاوهنـا   ، فال ميكن أن حيالف النجاح نتائج تلك املفاوضات بـدون            الوقت احلايل 

وتُركز مصاحل البلدان النامية يف اتفاقات الـشراكة        . ما تربهن عليه جولة الدوحة اليت مت تعليقها       
عاملـة باملثـل بقـدر مـا تركـز      االقتصادية األقاليمية اآلن على األفضليات التجارية القائمة على امل    

وبغية التصدي لألزمة املالية العاملية الراهنـة، بـدأت البلـدان          . على املساعدة أو نقل التكنولوجيا    
بإشــراكها يف عمليــة اإلدارة املتعــددة األطــراف للنظــام النقــدي واملــايل  املطالبــة بإحلــاح الناميــة 
النظــام التجــاري دعــم تــه لكــي يكفــل وترغــب هــذه البلــدان أيــضا يف تغــيري النظــام ذا. الــدويل
فيما بني أعـضاء    التضافر  وسوف يستلزم حتقيق هذه األهداف زيادة       . ألهداف اإلمنائية لالعاملي  

ــة        ــشمال واجملتمــع املــدين واألوســاط األكادميي ــدان ال ــوى مــع بل ــة شــراكات أق اجملموعــة وإقام
  .والقطاع اخلاص

  
  واالستثماروالتمويل الت التجارة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جما  - باء  

  أقطاب النمو اجلدد يف اجلنوب  -  ١  
 تـصورت أن    ١٩٦٤ يف عـام     ٧٧ عندما انتظمـت البلـدان الناميـة يف إطـار جمموعـة الــ               - ٧١

جمموعـة بلـدان   ووهـي البلـدان الـصناعية      “املركـز ”جمموعـة بلـدان     بني   مقسم   يالعاملاالقتصاد  
وبعد مرور أقل مـن مخـسة عقـود علـى ذلـك             .  العامل النامي  يفوهي البلدان الزراعية    “ احمليط”

ذلـك أن العـامل الـصناعي يواجـه اآلن أزمـة اقتـصادية            ال أسـاس لـه      التاريخ، أصبح هذا املفهـوم      
 حمركــة وىفالربازيــل والــصني واهلنــد، الــيت ُتعــد مجيعهــا قــ . العــامل النــامي النمــويواصــل بينمــا 

ن املتوقــع أن تنــتعش مــصنوعة، وخــدمات املعلومــات، تــصدير املنتجــات الزراعيــة، والــسلع املــل
 عـن  يف منـأى وحـىت أفريقيـا مـا زالـت إىل حـد مـا           . خبطى أسرع رغم ما تعاين منـه مـن تبـاطؤ          

بعـد زيـادة مبيعـات البلـدان الناميـة          و. تراجع الطلب على سـلعها األساسـية مـن البلـدان الناميـة            
ام ومعادهنـا   موادها اخلـ   اآلن تصدر ربع     ، فإهنا ٢٠٠٥  و ١٩٩٥مبقدار أربعة أضعاف فيما بني      

  . إىل آسياينفطالإنتاجها  يف املائة من ٢٠ و
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فظهـور  . ، أصبحت البلدان النامية أكرب املسامهني يف التجارة العامليـة         املاضيويف العقد     - ٧٢
الــصني وجرياهنــا بوصــفهم حمــور الــصناعة التحويليــة علــى الــصعيد العــاملي جعــل منــها مراكــز    

 بليـون دوالر يف عـام       ٥٧٧لع فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، الـيت ارتفعـت قيمتـها مـن                  لتجارة الس 
ــوَني دوالر يف عــام   ١٩٩٥ ــد مــن ترلي ــرة نفــسها، زادت حــصة   . ٢٠٠٦ إىل أزي وخــالل الفت

 يف  ٣  يف املائـة يف آسـيا و       ٤  يف املائـة يف أفريقيـا و       ٧الصادرات فيما بني بلدان اجلنوب بنـسبة        
ومتثـل الـسلع املـصنوعة اآلن زهـاء نـصف       .)١١(ينية ومنطقة البحر الكـارييب املائة يف أمريكا الالت  

التدفقات التجارية فيما بني بلدان اجلنوب؛ ومنت أيضا جتـارة الـسلع األساسـية مبـا فيهـا أنـواع                    
بالنـسبة   سـوق حيـوي      حنـو التحـول إىل     آسـيا    تتقدمالوقود وخباصة على صعيد أقاليمي، حيث       

 يف املائــة مــن االســتثمار املباشــر األجــنيب إىل أقــل البلــدان منــوا  ٤٠ن وُيوّجــه أزيــد مــ. فريقيــاأل
حيث ُتعد األرجنتني والربازيل وجنوب أفريقيا وشيلي واملكسيك وبلـدان آسـيوية أخـرى مـن                 

املكاسـب العامـة فـإن أغلبيـة     وعلـى الـرغم مـن هـذه       .)١٢(بني املصادر الرئيـسية هلـذه التـدفقات       
  ). ١ اجلدول انظر(متركزة يف آسيا الفوائد 

  
  ١اجلدول 

  )أ(٢٠٠٦ مفصلة حبسب الوجهات، -  التجارة فيما بني بلدان اجلنوب    

  )كنسبة مئوية من إمجايل التجارة فيما بني بلدان اجلنوب(    
  
  آسيا  األمريكتان  أفريقيا  

  ٢,٦  ٠,٦  ١,٤  أفريقيا
  ٣,٣  ٥,٨  ٠,٦  األمريكتان

  ٧٧,٦  ٣,٩  ٤,٣  آسيا
  

  .UNCTAD TD/425  )أ(  
  

  تنسيق السياسات واجلهات غري الدول  -  ٢  
بلـدان اجلنـوب،    السياسات الوطنية، اليت كثريا ما تكـون مثـرة للتعـاون بـني              هيأت  لقد    - ٧٣

 هـــذا بوجـــه خـــاص علـــى آســـيا يـــصدقو. املـــستثمرين األجانـــبجتـــذاب الـــسياق املالئـــم ال
ــة      الــيت ــة مــن التمــرس وبني ــة تتمتــع بقــوة عاملــة علــى درجــة عالي . ســية متفوقــة للنقــل أساحتتي

__________ 
  .TD/B/C.II/MEM.2/2انظر   )١١(  
  )١٢(  TD/B/C.II/MEM.2/2. 11.  
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وانئ يف العـامل البـالغ    مـن أكـرب املـ   ١٦يف هذه املنطقة دون اإلقليميـة، باسـتثناء اليابـان،         ويوجد
  . ميناء٢٥اويات البالغ عددها  من أكرب موانئ احل١٤ ميناًء و ٢٥عددها 

ن يف كـثري مـن األحيـا      حمفـزة   يضا يف االزدياد،    أوالشركات عرب الوطنية اجلنوبية آخذة        - ٧٤
هذه الزيادة يف حجم االستثمار املباشر األجنيب والتدفقات األخرى لالستثمار فيما بـني بلـدان               

 الـيت أعـدها     )١٤(٢٠٠٥ إىل   )١٣(١٩٩٣تقارير االستثمار العاملي يف الفتـرة مـن         شري  تو. اجلنوب
بلـدان  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية إىل زيادة يف عدد الـشركات عـرب الوطنيـة األم يف ال                 

أصـول  وخـالل العـشرين سـنة املاضـية، زادت     .  شـركة ٨ ٠٢٩ شركة إىل  ٢ ٧٠٠النامية من   
يف حـني زاد عـدد موظفيهـا بنـسبة          عـشر ضـعفا،     الشركات عـرب الوطنيـة اجلنوبيـة بنـسبة مثانيـة            

د مــن خمتلــف املنــاطق موُتنــتج املنتجــات اآلن يف كــل أحنــاء العــامل بــأجزاء ُتــست. ثالثــة أضــعاف
  . اندماج الشركات والقطاع اخلاص يف بلدان اجلنوبتعّمقمما يربهن أيضا على والبلدان، 

 بنشاط يف اجلولة الراهنة للمفاوضـات املتعلقـة بالنظـام           املسامهةوتواصل البلدان النامية      - ٧٥
ــة فيمــا بــني البلــدان الناميــة، الــذي حيــدد اإلطــار      لتــشجيع الــالزم العــاملي لألفــضليات التجاري

من خالل إبرام اتفاقات التجـارة والتعريفـات التفـضيلية          وذلك  بني بلدان اجلنوب    التجارة فيما   
هـذا النظـام العـاملي حنـو        ويعزى إىل املشاركني يف      .املسموح هبا يف إطار منظمة التجارة العاملية      

  .صادرات البلدان الناميةمجيع نصف 
ر من مجيع املنـاطق،     لالستثماجذب  النامي أيضا مصدر    البلدان ذات االقتصاد    وغدت    - ٧٦

إىل دفق االســتثمار املباشــر األجــنيب تــ وُيعــد. ات فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مبــا يف ذلــك التــدفق
، ٢٠٠٧ بليـون دوالر يف عـام        ٢٥٣البلدان النامية، والذي سّجل رقما قياسيا بلغ        اخلارج من   

ــة مــن هــ ٤٠نظــرا ألن حــوايل قــصة أخــرى مــن قــصص النجــاح لبلــدان اجلنــوب،      هذ يف املائ
وميكـن أن ُيعـزى فـضل كـبري يف ذلـك إىل          .  فيما بني بلدان اجلنوب    تداوهلاجيري  ات  االستثمار

الــيت تيــسر حكومــات البلــدان الناميــة الــيت أنــشأت إطــارا إلبــرام معاهــدات االســتثمار الثنائيــة   
 مـن هـذه املعاهـدات القائمـة         ٢ ٦٠٨فمـن بـني     . الستثمار هبدف تـشجيع االسـتثمار األجـنيب       ا

ــا،  ــها  ٢٧أُبرمــت حالي ــة من ــدان   يف املائ ــني البل ــا ب ــة فيم ــك،   .النامي ــززت وباإلضــافة إىل ذل ع
عـرب الوطنيـة للبلـدان الناميـة        لألعمال التجارية منوا سريعا يف عدد الـشركات         سياساهتا الداعمة   

:  شـركة حتقيقـا لإليـرادات يف العـامل    ٥٠٠املدرجة على قائمة جملس فورتشن الـيت تـضم أعلـى     
  .٢٠٠٩ شركة يف عام ٦٠ إىل ١٩٩٠ يف عام ١٩ من دهاحيث ارتفع عد

__________ 
  . يف النص اإلنكليزي٢٠، ص ١٩٩٣تقرير االستثمار العاملي لعام   )١٣(  
ــام     )١٤(   ــاملي لعـ ــتثمار العـ ــر االسـ ــق ألـــف  ٢٠٠٥تقريـ ــصفحتان ٨ - أوال -، املرفـ ــنص ٢٦٥ و ٢٦٤، الـ  يف الـ

  .اإلنكليزي
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فأوجـه  . وبرزت أيضا أوجه التكامل فيما بني بلدان اجلنوب يف التدفقات االسـتثمارية     - ٧٧
التشابه يف الظروف البيئية واملناخية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية هلـذه البلـدان ُتتـرجم إىل         

ؤاتيـــة للبلـــدان املـــضيفة يف جمـــال التكنولوجيـــا، وتعزيـــز  ماألجـــنيب املباشـــر ســـتثمار لالبـــرامج 
وتبـّين االستعراضـات الـيت جيريهـا مـؤمتر األمـم املتحـدة              . املهارات، واملعرفـة، ومنـاذج األعمـال      

 بلدا ناميا أن االستثمار فيمـا بـني بلـدان           ٢٠للتجارة والتنمية لسياسات االستثمار يف أكثر من        
 العمالــة ويهيــئ فرصــا أكثــر للعمــل تفــوق الفــرص الــيت   ا يفاجلنــوب مييــل إىل أن يكــون كثيفــ 

كـثريا  و. بلـدان الـشمال   يولدها االستثمار املباشر الكثيف بصفة عامة يف رأس املال املقـدم مـن              
ــا تتجــه   ــا  م ــدال مــن اجلشاريع حنــو املــ االســتثمارات اآلســيوية يف أفريقي ــدة ب ــاالجتــاه  دي شراء ل

  . ندماج معهاااللشركات القائمة أو ا
أمهيــة األدوار الــيت تقــوم هبــا التجــارة والتمويــل      وتــشري هــذه التطــورات إىل تنــامي      - ٧٨
يـتم  االستثمار يف عملية التنمية البشرية املدعومة بالسياسات الوطنية واإلقليميـة والعامليـة الـيت               و

  .يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوبوضعها يف كثري من األحيان 
  

 حتديات ملحة   -جيم   
 تعثر التنمية االجتماعية   -  ١  

 مـا تغيـب عـن املناقـشات         غالبـاً  حقيقـة    “تنميـة ال”لكافة أنواع   كون البشر مقياساً    إن    - ٧٩
التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب          جانـب مـن جوانـب       كـل   و .االقتصادية واالجتماعية الدوليـة   

علـى أمهيتـه يقتـضي      التنميـة االجتماعيـة، ولكـن التـشديد          صـلة ب   لهيف هذا التقرير    جرى تناوله   
السمة األوىل للحالـة االجتماعيـة العامليـة الراهنـة          ف.  عن غريه  “مبعزل”عالقته بالتنمية   النظر يف   

أغلبية من الفقـراء تـشكل    باليني نسمة إىل   ٦هي تقسيم سكان العامل الذين يربو عددهم على         
األثريـاء الـذين يعـيش      معظمهم يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة، وثلـث مـن               ويعيش  ثلثني  ال

وهـذا  . استراليا وآسيا أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من      يف  معظمهم يف اجملتمعات الصناعية     
 ارتفــاع مــستوى املعيــشة يف عــدد متزايــد مــن حدتــه بفــضلوإن كانــت قــد خفــت االنقــسام، 

مــن األخــرية يف أشــكال عديــدة، كمــا أوضــحت األعــداد  يتجــسد البلــدان املتوســطة الــدخل، 
 : “تقرير التنمية البشرية”

ــيش   )أ(   ــون شــخص   ١,٤يع ــى بلي ــيش    ١,٢٥عل ــوم، و يع ــل يف الي دوالر أو أق
 ؛ص على دوالرين أو أقل يف اليومبليون شخ ٦,٢

صرف االفتقار إىل املياه النقيـة ومرافـق الـ   بسبب  ميوت حنو مليوين طفل سنوياً   )ب(  
أن يبلغـوا اخلامـسة مـن العمـر، ويقـضي           ماليني طفل قبل     ٨,٨وميوت سنوياً   . الصحي الكافية 

  ممكنا منذ وقت طويل؛الشفاء منهاأصبح  بأمراضحنبه معظمهم 
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 اءفقــرأفقــر الاً يفــوق دخــل معـ  شــخص يف العــامل دخــالً جم٥٠٠وميلـك أغــىن    )ج(  
 يف املائــة مــن ســكان العــامل الــذين يعيــشون علــى   ٤٠وال ميلــك  . مليونــا٤١٦ًالبــالغ عــددهم 

 يف املائـة    ١٠ميلـك أغـىن     بينمـا    يف املائة مـن الـدخل العـاملي،          ٥ اليوم سوى    أقل يف  دوالرين أو 
 ؛ من املائة من هذا الدخل٥٤

ــدان   )د(   ــة ويف البل ــن      األفريقي ــل م ــصحراء الكــربى، حيــصل أق ــوب ال ــة جن الواقع
بـة أثنـاء الـوالدة، ويف جنـوب آسـيا، حيـصل             يف املائة من النساء على الرعاية الـصحية املدرَّ         ٤٠
 مليـون امـرأة سـنوياً    ٦٠ أكثـر مـن   تلـد و . يف املائـة مـن النـساء علـى هـذه الرعايـة            ٣٠مـن   أقل  

 ؛ة مدربةيبدون احلصول على رعا

اإليدز العمر املتوقـع يف بوتـسوانا إىل   /خفض فريوس نقص املناعة البشرية    قد  و  )هـ(  
يت كانـت متاحـة      تقل فرصة أبناء زامبيا يف بلوغ سن الثالثني عـن الفرصـة الـ              وحالياً.  عاماً ٣١

 ؛١٨٤٠عام يف  الترجنإلشخص ولد يف 

   ســـوى يف املائـــة مـــن ســـكان العـــامل،   ١٤د أفريقيـــا، الـــيت تـــضم   تولِِّّـــال و  ) و(  
إمجـــايل الطاقـــة املـــستخدمة يف القـــارة تجـــاوز بالكـــاد  وي.مـــن طاقتـــها الكهربائيـــة  يف املائـــة٣

ــاواط ١٠٠ ٠٠٠ ــغ حــصة   ميغ ــوب اجل، وتبل ــاألن ــة٤٧ يفريق ــا    يف املائ  وحــصة مشــال أفريقي
 ؛يف املائة من هذه الطاقة ٣٥

البلـدان  مـن    األشخاص الذين يبحثون عن فرص عمـل وحيـاة كرميـة             ولقد فرَّ   )ز(  
ويعـيش  :  مليـون مهـاجر    ١٩٢ ـويقـدر عـدد املهـاجرين يف العـامل اليـوم بـ             .النامية بأعداد كبرية  

ت اليت يرسلوهنا إىل بلـداهنم      التحويالاوز  وجت . شخصاً ويعمل يف بلد أجنيب     ٣٥ل  كواحد من   
 ؛ معاًواملساعدة اإلنسانيةالرمسية  املساعدة اإلمنائية

األنـشطة الـيت     ٍةاجملتمـع املـدين عـرب اجلنـوب هبمَّـ         يواصـل   وملواجهة التحديات اإلمنائيـة،       - ٨٠
الوسـائل املتاحـة    وظف  يتتراوح من األحباث واملناصرة إىل توفري احلاجات األساسية، وغالباً ما           

األمثلة على ذلك أكادميية العامل الثالـث       من  و .الغايات املرجوة فيما بني بلدان اجلنوب لتحقيق      
منظمة العامل الثالـث لـدور املـرأة يف العلـم، وشـبكة العـامل               من قبيل    ،للعلوم، هبياكلها املساعدة  
منظمـة   وتنـشر  . يف البلـدان الناميـة  يبحـث العلمـ  المجيعها تدعم  و- الثالث للمنظمات العلمية  

 مقرهـا يف مونتيفيـديو، تقريـراً سـنوياً    يوجـد   ، وهي منظمة غري حكوميـة  “الرصد االجتماعي ”
ومثـال آخـر علـى ذلـك اجلمعيـة النـسائية             .ن التطورات الدوليـة   عمنظور البلدان النامية    يعرض  

 مكتبــاً قطريــاً شــعبياً تــدافع عــن املــرأة ٤٠ملكافحــة اإليــدز يف أفريقيــا، وهــي تــضم شــبكة مــن 
 .اإليدز/افحة فريوس نقص املناعة البشريةمكجمال لطفل واألسرة يف وا
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وكان لألفراد أيضاً أثر إجيايب على التفاعالت فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب خـالل العقـود                     - ٨١
اللتزامــه بالعمــل علــى محايــة البيئــة،     وانغــاري ماثــاي  وتــضم األمثلــة مــن أفريقيــا    ، األخــرية

الفـائز  أنشأ  و.  أكثر دميقراطية  حكمادة األفارقة على التوجه حنو      فز الق حباللتزامه  إبراهيم،   ووم
ل، حممد يونس، مصرف غـرامني القـائم علـى مفهـوم التمويـل الـصغري،                بائزة نو البنغالديشي جب 

 .  أن ينعموا باالستقالل االقتصاديللماليني من الفقراء يف كل أحناء العامل الناميمما أتاح 

 تعـاجل العديـد   كـثرية واتفاقيـات ومعاهـدات   إعالنـات   ات و واعتمدت احلكومات قـرار     - ٨٢
ــيت تواجه  ــة هــامــن التحــديات ال ــدان النامي ــدأو . البل ــة   ب ــة وغــري احلكومي ت الكيانــات احلكومي

. العديــد منــها فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  عمــليعمليــات استــشارية وشــبكات لتبــادل املعــارف 
 للمعاهـدات واالتفاقـات   اًوميـة وتنفيـذ  ويتطلب برنـامج التنميـة الـذي حمـوره النـاس متابعـة حك       

واجلنـوب  التزام قوي فيما بني بلـدان اجلنـوب وفيمـا بـني بلـدان الـشمال               القائمة، باإلضافة إىل  
 . بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  
  األزمات الناشئة  -  ٢  

 انبعـاث وقـد نـتج عـن       أكثر األزمات الناشئة خطـورة اليـوم        هو  االحتباس احلراري   إن    - ٨٣
درجــات متوســط زيــد ير هلــذا االجتــاه أن يــستمر، قــد وإذا مــا قــدِّ . الــصناعيةالنفايــاتغــازات 

وذلـك يف وقـت تتمثـل فيـه العتبـة            درجـات مئويـة يف هـذا القـرن،           ٥احلرارة العاملية بأكثر مـن      
 يفميكـن عكـس آثارهـا،     ال  إيكولوجيـة الذي يسبب أضراراً    تغري املناخ،   اليت يبدأ عندها خطر     

 يتـأثر ماليـني األشـخاص يف        فر لـذلك أن حيـدث، فـسو       ولو قدِّ  .بنحو درجتني مئويتني  زيادة  
، وعـدم  عديـة ، وانتـشار األمـراض امل  يـة غذألكـل أحنـاء العـامل بـسبب الـتغريات يف أمنـاط إنتـاج ا       

وملواجهـة ذلـك، سـعت احلكومـات إىل احلـد مـن              .البحارسطح  توافر املياه، وارتفاع مستوى     
 بروتوكــول مبوجــبو. عــن طريــق حتديــد معــايري قانونيــة اس احلــراري االحتبــانبعــاث غــازات 

باسـتثناء   (تقدمة النمو ، وافقت معظم البلدان امل    )١٥(كيوتو لالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ     
 . ٢٠١٢فض انبعاثاهتا إىل األهداف احملددة حبلول عام خعلى ) أستراليا والواليات املتحدة

، املتمثـل   بأحد جوانب االحتباس احلـراري    يتعلق  د بني بلدان اجلنوب     اختذ إجراء مفي  و  - ٨٤
هد لتحـسني التأهـب ملواجهـة       اجلويشكل ذلك جزءاً من      . الكوارث الطبيعية املتصلة باملناخ    يف

ومل يعـد    : السياسات الدولية إىل حد كبري     أحدث تغرياً يف  الكوارث الذي بدأ يف التسعينيات و     
بـل نـشاط حيتـاج      حمـدد    ض الكوارث على أهنا نـشاط خمـصص لغـر         ينظر إىل اإلغاثة يف حاالت    

ما بني بلـدان     ويتطلب هذا النهج التعاون في     .إىل التخطيط واإلدماج يف برامج التنمية املستدامة      
__________ 

  .٣٠٨٢٢، العدد ٢٣٠٣، اجمللد رقم جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٥(  
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اجلنوب، وذلك ألن فعالية اإلغاثة يف حاالت الكوارث تعتمد اعتماداً كبرياً على سرعة تقـدمي               
 هـذا النـهج علـى سياسـة اسـتباقية تتعلـق بـإعالم األشـخاص                 ويـشدد . اإلغاثة ودرجة مالءمتـها   

ويـشمل   .اهتم احملليـة عـ جمتميف  وإشراكهم يف مجيع جوانب احلد من خماطر الكـوارث           حتفيزهمو
وفر يــو. األخطــارذلـك اســتخالص الـدروس مــن الكـوارث الــسابقة لتحــسني تـدابري احلــد مـن      

 عـــامل أكثـــر أمنـــاًمـــن أجـــل هامـــا اإلطـــار التمكـــيين هلـــذا النـــهج كـــل مـــن اســـتراتيجية يوكو 
اجلمعيــة ها كــل مــن علنتــ الــيت أكــوارث، واالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن ال )١٦(١٩٩٤ لعــام

 ٢٠٠٠عـام  يف إطاراً مـشتركاً بـني الوكـاالت     بصفتها العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي  
اء قــدرة بنــ: ٢٠١٥-٢٠٠٥، عمــل هيوغــو ، وإطــار )٥٤/٢١٩انظــر قــرار اجلمعيــة العامــة (

 .)١٧(األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث

 البنـك الـدويل   أبلدان اجلنوب، أنـش لولتنفيذ االستراتيجية الدولية باعتبارها استراتيجية    - ٨٥
اسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد وقوعهـا،            و للحد من الكوارث     يعاملالرفق   امل ٢٠٠٦يف عام   

وفرنــسا وفنلنــدا  والــسويد وسويــسرا اليــا والــدامنرك وأملانيــا وإيطأســترالياإســبانيا وبــدعم مــن 
 واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة املفوضـــية األوروبيـــةالنـــرويج وو ولكـــسمربغ وكنـــدا
  .٢٠١٥ و ٢٠٠٨ مليون دوالر بني عامي ١٠٠ومن املتوقع أن ينفق هذا املرفق . واليابان

وثــات الــسامة بــراً وحبــراً وجــواً، ويف مــا يتعلــق بأزمــات ناشــئة أخــرى مثــل انتــشار املل  - ٨٦
 ومجيعهــا مــسائل واردة علــى جــدول أعمــال  -وفقــدان التنــوع البيولــوجي وانتــشار التــصحر  

تـضم بـني عناصـرها     اتفقـت احلكومـات علـى خطـة اسـتراتيجية       -بيئـة   لبرنامج األمم املتحدة ل   
ت املؤســسات وتـشدد هــذه اخلطــة علــى بنــاء قــدرا  .التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبالثمانيـة  

تـأثري بـارز علـى سـبل اسـتخدام مـوارد            مبـا هلمـا مـن       وأمهية دور املعارف العلمية والتكنولوجيا      
ــا بــني ســكاهنا   ــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي،      .األرض وتقامسه  أثنــاء وقــرر مــؤمتر األط

، إعداد خطـة عمـل متعـددة الـسنوات مـن أجـل التعـاون                ٢٠٠٨مايو  /اجتماعه املعقود يف أيار   
، وافقـت   ٢٠٠٧ويف عـام     .التنـوع البيولـوجي مـن أجـل التنميـة          فيما بني بلدان اجلنوب بشأن    

ــصحر      ــة مكافحــة الت ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــشديد     ال ــاف ال ــن اجلف ــاين م ــيت تع ــدان ال يف البل
حتتـوي  ) ٢٠١٨ إىل   ٢٠٠٨(استراتيجية عشرية   على خطة   التصحر، وخاصة يف أفريقيا،      أو/و

ودعـت إىل إنـشاء نظـم فعالـة لتبـادل املعـارف،           .  بني بلدان اجلنوب   ةمشتركعناصر هامة   على  
جيـري  و . وتبـــادهلا  مبا فيها املعارف التقليدية، وحتديد املمارسات الفـضلى والتجـارب الناجحـة           

 . أيضاً إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لضمان احلصول على التكنولوجيا املتاحةاللجوء 

__________ 
  )١٦(  A/CONF.172/9 املرفق األول،١، القرار .  
  )١٧(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
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 وصيات استنتاجات وت  -خامساً  
وقـد  . يشهد هذا القرن ارتقاء البلدان النامية إىل مواقع أكثر تأثرياً على الساحة العاملية              - ٨٧

 يف صــوت هــذه البلــدان والتفــاوض اجلمــاعي إىل إمســاع   ي االقتــصادتفــوقكــل مــن الأفــضى 
مـة  املفاوضات واملؤسسات االقتصادية الدولية للحوكمة العاملية، مبـا فيهـا األمـم املتحـدة ومنظ               

حتتـاج  هـذا التقـدم اهلـام،    وعلـى الـرغم مـن      . التجارة العاملية وجمموعـة العـشرين املنـشأة حـديثاً         
لـسياسات واملؤسـسات ذات الـصلة،    الفعـال ل تنـسيق  الالبلدان النامية إىل آليات أقوى من أجل        

حـوار بـشأن اإلصـالحات      يلزم إجـراء    و .تضافرحتفيز العمل اجلماعي على حنو م      بغرضوذلك  
ــسياسات واملؤســسات وكــذلك   الالز ــة يف جمــال ال ــاون     م ــام برصــد التع ــدرات للقي تطــوير الق
يلـزم  و . دوليـا  بني بلـدان اجلنـوب وتقييمـه يف جمـال تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                    فيما

 . معايري وقواعد وأطـر تنظيميـة بوسـعها أن تعـزز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                     وضعأيضاً  
ــداد  و ــزم إع ــهيل ــساعدات واألشــكال األخــرى      من ــدفقات امل ــشأن ت ــات ب ــع املعلوم جيات جلم
 . العينيـة وتبـادل املـوارد الطبيعيـة واملعـارف          تربعـات لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا فيهـا ال        ل

وينبغــي إجــراء دراســات لفــرادى البلــدان واملنــاطق مــن حيــث مكــامن قوهتــا ومــواطن ضــعفها  
املبـادرات فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مـن أجـل حتقيـق                تهدفها  اليت يـتعني أن تـس     ضع  اواملتحديد  ل

 . أعظم األثر

 أمهيــة بالنــسبة هلــاوال تــزال التــدفقات املاليــة والتبــادالت التجاريــة واملــساعدة اإلمنائيــة   - ٨٨
وتــشمل هــذه املــساعدة اإلمنائيــة تبــادل املعــارف والتجــارب والتــدريب    .نمــو البلــدان الناميــةل

بــــشروط كلفــــة، والقــــروض تلتربعــــات العينيــــة وترتيبــــات تقاســــم الالتكنولوجيــــا وا ونقــــل
يلــزم وبالتــايل،  .ة األخــرىبتكــر والعديــد مــن املمارســات امل،االئتمانيــةاالعتمــادات و ،ميــسرة
العــبني جــدد إىل امليــدان ميلكــون املــوارد ويتحلــون بــاإلرادة الــسياسية ملــساعدة بلــدان   جلــب 

 . اجلنوب األخرى

اخنرطت مجيع البلـدان الناميـة يف األنـشطة        حني   ير الضوء على أنه يف    ويسلط هذا التقر    - ٨٩
فيما بني بلدان اجلنوب، فقـد اضـطلعت البلـدان األكثـر تقـدماً بـدور حمـوري باعتبارهـا                املنفذة  

 ةومــصادر للخــربتبــادل اخلــربات لــربامج املتعــددة األقطــار، ومراكــز للمعــارف وقــوى حمركــة ل
وعلى الرغم من التقدم الذي حققته هذه البلدان احملوريـة،           .يلوالتكنولوجيا والتمو املتخصصة  

بنــاء القــدرات وكفالــة مــن أجــل فيهــا إىل املــساعدة هــي ذاهتــا  تــزال هنــاك جمــاالت حتتــاج الفــ
 .فوائــد النمــو علــى حنــو عــادل بغــرض التــصدي جليــوب الفقــر املــزمن ضــمن حــدودها   توزيــع

 ،نـوعني مـن املـساعدة     يقتضي  قائمة يف اجلنوب    يف التنمية ال  فإن عدم التجانس السائد     لذلك،  و
املــساعدة الــيت تلــيب حاجــات البقــاء األساســية ألولئــك املوجــودين يف أدىن مــستويات التنميــة،  
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وجيب أن تسلم اجلهـات      .أولئك املتقدمني على مستوى التنمية     وتلك اليت تركز على حاجات    
وينبغــي أن تكفــل البلــدان   .اتياجاهتــلــيب احاملاحنــة ومؤســسات األمــم املتحــدة هبــذه الثنائيــة وت  

األساسية الالزمـة يف جمـال الـسياسات واملؤسـسات          جود البنية التحتية    يف الوقت نفسه و    النامية
 . من املساعدة املتاحة هلالكي تستفيد 

دعم اجلهـات املاحنـة يف بلـدان الـشمال علـى حنـو متزايـد اجلهـود اإلمنائيـة فيمـا بـني                        تو  - ٩٠
 تمتكنـ العكـس صـحيح أيـضا، فقـد     و. ريـق الترتيبـات الثالثيـة األطـراف    بلدان اجلنـوب عـن ط   

 .رات إىل البلدان املتقدمة النموتقدمي اخلربات واملهامن بعض بلدان اجلنوب يف حاالت معينة 

ــ  - ٩١ جهــة حــافزة النتــائج أيــضاً الــدور الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة باعتبارهــا    ربز وت
 إىل دورهــا املتزايــد كوســيط بــني البلــدان الناميــة شري وتــ،بللمبــادرات فيمــا بــني بلــدان اجلنــو

. الثالثـي األطـراف   التعـاون   سر للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب و      والبلدان املتقدمة النمو، وكميِّ   
بالقـدرة   بلـدان اجلنـوب،    يف الواسـع النطـاق      وجودهـا بفـضل   تتحلى منظومة األمـم املتحـدة،       و

مـع املمارسـات    بينمـا تقـوم جب    ئمـة يف البلـدان الناميـة،        على اكتشاف القـدرات والفجـوات القا      
 . الفضلى والدروس املستفادة من براجمها اإلمنائية املستمرة وحتليلها ونشرها

وينبغــي أن يركــز عمــل األمــم املتحــدة يف املقــام األول علــى تنميــة القــدرات الوطنيــة      - ٩٢
ت داخـــل اإلقلـــيم وفيمـــا بـــني اجملـــاالت ذات األولويـــة عـــن طريـــق تيـــسري تبـــادل املعلومـــا يف

البلـدان الـيت تعـاين مـن ظـروف إمنائيـة صـعبة و تلـك الـيت اكتـسبت قـدرات                       وإشراك   األقاليم،
وينبغـي أن تـدعم      .تكنولوجية أعلى وقدرات أخرى يف تبادالت تعـود عليهـا بالفائـدة املتبادلـة             

ي األطـراف مـن منظـور       الثالثـ التعـاون   منظومة األمم املتحدة التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب و         
جلـب  الوطنيـة، و  اخلـربة الفائقـة     مراكـز   إقامة الـصالت بـني      بالدرجة األوىل، عن طريق      إقليمي

واليات صناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتـا، وممارسـة          املقترنة ب اخلربات املعيارية العاملية    
 عمليــات التكامــل دون  ز بالتــايلحلــساسيات احملليــة، ممــا يعــزِّ   اة مواجهــاحليــاد الــسياسي يف  
  .اإلقليمية واإلقليمية

 ةوميكن أن تشكل عمليات التكامل اإلقليمية هـذه جمـاالت للقيـام باملزيـد مـن الدراسـ                   - ٩٣
ــواملناقــشة، و ــة علــى     تل ــة القــدرات الوطني مكني منظومــة األمــم املتحــدة مــن دعــم خطــط تنمي

ــة يف اجل    حنــو ــة وإقليمي ــات جــوار دون إقليمي ــاء عالق ــوبأفــضل لبن ــادرات  عــودوت. ن  هــذه املب
 يفعدد كبري مـن البلـدان والـشعوب، ولكنـها تتطلـب أيـضاً تعـديالت                 على  من الفوائد    املزيدب

 . لتمويل والربجمةلالترتيبات املؤسسية 

 احلـل اجلمـاعي للمـشاكل، وإنـشاء أسـواق           يف جمـال  بذلت بلدان اجلنوب جهوداً     وقد    - ٩٤
أطر مؤسـسية وتنظيميـة، وشـبكات للنقـل واالتـصاالت           مشتركة إقليمية، واحتادات مجركية، و    
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ن تنـسيق سياسـات احلكومـات       ألنظراً  املكاسب  مزيد من   حتقيق  فيما بني الدول، ولكن ميكن      
أوجه الشبه يف البيئة والثقافة واللغة والقـرب اجلغـرايف إىل         من شأنه أن حيول     الوطنية وإجراءاهتا   

ــة إقلالوكــتاملــضافة  سالســل للقيمــة قلــفــرص خت إىل جتاهــل ســبيل  فــال ،وبالتــايل .يميــة حيوي
التجمعــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة   اجلهــود مــن أجــل تــشجيع     الــضرورة امللحــة لتكثيــف  

الســتثمار ل“ منــاطق اجلــوار” ازدهــار وإحيائهــا عــن طريــق صــياغة سياســات واتفاقــات تعــزز 
 .من الفوائد اإلضافيةتؤدي إىل فيض  يوالتبادل التجار

 هــذه التجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ملنظومــة األمــم  تتــيحعلــى ذلــك، وعــالوة   - ٩٥
. فــرص ملــضاعفة تــأثري تــدخالهتا واالرتقــاء مــن املــستوى الــوطين إىل مــستوى أعلــى  الاملتحــدة 

يف التنميـة   جناحـات   حتقيـق   دراسـة العوامـل الـيت تـضمن         ل الفـرص  هـذه التجمعـات أيـضاً        تتيحو
  . هلذه العواملتحليل املنهجيالقليمي واإلقليمي ودون اإلعلى الصعيدين 

  


